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INTRODUCERE 
 
Evaluarea stării de conservare este esențială în cadrul procesului de elaborare a unui plan 

de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, 
activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes 
conservativ, prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate derivă din starea lor actuală 
de conservare.  
 Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării 
Planului de management actual, activităţile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecţie 
către menţinerea stării de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/ speciei, iar 
regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să prevină și să combată acele 
activităţi propuse al căror impact potenţial ar putea periclita pe viitor actuala stare de conservare 
favorabilă.  
 Dacă starea de conservare a unei specii/ unui tip de habitat este evaluată ca ”nefavorabilă-
inadecvată” sau ”nefavorabilă-rea”, activităţile din Planul de management trebuie să se îndrepte 
cu predilecţie în sensul îmbunătăţirii acelor parametri care împiedică respectiva specie și/ sau 
habitat să ajungă în starea de conservare favorabilă, cum ar fi spre exemplu măsuri de 
reconstrucţie ecologică, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să 
se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităţilor prezente cu impact asupra 
speciei/ tipului de habitat şi interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta şi mai 
mult specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare nefavorabilă. 

Prezentul studiu se axează în principal pe speciile și habitatele de interes comunitar 
pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 
ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre, ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și 
ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni. 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu, speciile de faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată și au fost evaluate din 
punct de vedere a stării de conservare sunt următoarele: 

 
Tabel 1 Specii de faună pentru care situl a fost declarat arie protejată 

Cod 
Denumirea 
știintifică 

Denumirea 
populară 

Mărimea populației 
Starea de 

conservare 
Specii de mamifere  

1355 Lutra lutra vidra 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B- bună 

Specii de amfibieni și reptile  

1188 Bombina bombina 
buhaiul de baltă cu 
burtă roșie 

Prezentă, populație 
nedeterminată 

B- bună 

1220 Emys orbicularis 
țestoasa de apă 
europeană 

Prezentă, populație 
nedeterminată 

B – bună 

1993 
Triturus 
dobrogicus 

tritonul dobrogean 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

Specii de pești 

4125 Alosa immaculata scrumbie de Dunăre 
Rară, populație 
nedeterminată 

B – bună 

1130 Aspius aspius aun Prezentă, populație B – bună 
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nedeterminată 

1149 Cobitis taenis zvârlugă 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
C- considerabilă 

1124 Gobio albipinnatus porcușor de nisip 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

2511 Gobio kessleri petroc  D 

2555 
Gymnocephalus 
baloni 

Ghiborț de râu  D 

1157 
Gymnocephalus 
schraetzer 

răspăr 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

1145 Misgurnus fossilis țipar 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

2522 Pelecus cultratus sabița 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

1134 
Rhodeus sericeus 
amarus 

boarcă  D 

2011 Umbra krameri țigănuș 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
C- considerabilă 

1160 Zingel streber fusar 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

1159 Zingel zingel fusar mare 
Prezentă, populație 

nedeterminată 
B – bună 

 
 

Conform evaluărilor de teren din perioada 2017-2019, situația reală a speciilor de faună 
pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu și 
pentru care s-a realizat evaluarea stării de conservare, este următoarea: 
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Tabel 2 Specii de interes comunitar listate la Formularul sitului Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - Chiciu 
  – rezultate inventariere-cartare 2017-2019 

Nume specie 
Cod 

EUNIS 

Tipul 
populației 

în sit 

Suprafața 
habitatului 

speciei 

Unit. De 
măsură a 

habitatului 

Populație 
minimă 

Populație 
maximă 

Unit. 
măsură 

Calitatea 
datelor 

Densitate 
Tip de 

informații 

Lutra lutra        
(vidră) 

1355 P 11521 ha 40 90 i bună medie publice 

Bombina 
bombina (izvoraș 
cu burtă roșie) 

1188 P 500 ha 1000 5000 i medie medie publice 

Triturus 
dobrogicus  
(tritonul 
dobrogean) 

1993 P >500 ha 100 500 i slabă scăzută publice 

Emys orbicularis  
(țestoasa de apă 
europeană) 

1220 P 800 ha 500 1000 i medie scăzută publice 

Cobitis taenia  
(zvârlugă) 

1149 P 2979 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

Gobio kessleri 
(petroc) 

2511 P 2961 ha - - i medie - publice 

Rhodeus sericeus 
amarus ( boarca) 

1134 P 6529 ha 100000 500000 i medie medie publice 

Zingel streber 
 (fusar) 

1160 P 2801 ha 50000 100000 i medie scăzută publice 

Zingel zingel 
(fusar mare) 

1159 P 2801 ha 5000 10000 i medie scăzută publice 

Alosa immaculata 
(scrumbia de 
Dunare) 

4125 R 2961 ha - - i insuficientă - publice 
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Gobio 
albipinnatus  
(porcușor de 
nisip) 

1124 P 2961 ha 100000 300000 i medie medie publice 

Gymnocephalus 
schraetzer  
(răspăr) 

1157 P 2961 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

Pelecus cultratus 
(săbiță) 

2522 P 3068 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

Aspius aspius 
(aun) 

1130 P 2961 ha 100000 500000 i medie medie publice 

Misgurnus fossilis 
(țipar)    

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

Gymnocephalus 
baloni (ghiborț de 
râu) 

2555 P 2961 ha 1000 5000 i medie scăzută publice 

Umbra krameri  
(țigănuș) 

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

Eudontomyzon 

mariae 

(chișcar)* 

2484 C 2961 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

* Specie de importanță comunitară ce nu se regăseste la Formularul sitului Natura 2000,  identificată în zona proiectului ca fiind 
prezentă cu o populație considerabilă. Specia este propusă de către experții ihtiologi, spre a fi listată în Formularul sitului 
ROSCI0131.  
 
Tipurile de habitate de interes comunitar pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, conform 
Formularului Standard Natura 2000 al sitului, actualizat 2017, și care au fost evaluate din punct de vedere a stării de conservare, sunt 
prezentate în tabelul următor: 
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Tabel 3 Tipurile de habitate din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ponderea de 
reprezentare a acestora 

Cod 
Habitat 

Denumire Habitat 
Suprafaţa 

(Ha) (% din supraf  SCI) 

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

23 0,2 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion 
sau Hydrocharition 

230 2 

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

2.304 20 

6510 
Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis 
Sanguisorba officinalis) 

57 0,5 

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

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

opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare 

Confidenţialitate  Informaţii publice 
Alte detalii Informaţiile provin din Formularul 

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

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

Habitate si in Anexa 2 la OUG 57/2007) din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - 
Chiciu, și suprafețele efectiv ocupate, rezultate în urma studiilor din teren sunt prezentate în 
tabelul următor: 

 
Tabel 4 Tipuri de habitate și situația lor în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,  

conform studiilor de teren 

Cod 
Habitat 

Denumire Habitat 
Suprafaţa 

(Ha) (% din supraf  SCI) 

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

4,98 0,043 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion 
sau Hydrocharition 

84,74 0,74 

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

1400 12,15 

6510 
Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis 
Sanguisorba officinalis) 

10 0,086 

Total suprafaţă habitate de interes comunitar 1499,72 13,02 
Suprafață neocupată de habitate de interes comunitar 10021,48 86,98 
Total suprafaţă sit 11.521,2 100,0 
Calitatea datelor  referitoare la tipul de habitat în locul respectiv bună - estimări statistice robuste și 
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inventarieri complete 
Confidenţialitate  Informaţii publice 
Alte detalii Informațiile au rezultat în urma 

inventarierii - cartării din teren. 

 
 
Speciile protejate din rezervația Ostrovul Haralambie sunt: 
- amfibieni: Hyla arborea  
- păsări: Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea 
cinerea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, 
Plegadis falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, 
Oxyura leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco 
cherrug, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula 
chloropus, Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus 
vanellus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, 
Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, 
Athene noctua, Strix aluco, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa 
epops, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla 
flava, Lanius excubitor, Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus 
oriolus, Corvus corax. 
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Tabel 5 Specii pentru care a fost desemnată rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie   
– rezultate inventariere-cartare 2017-2019 

Nume specie 
Cod 

EUNIS 

Tipul 
populației în 

sit 

Suprafața 
habitatului 

speciei 

Unit. de 
măsură a 

habitatului 

Populație 
minimă 

Populație 
maximă 

Unit. 
măsură 

Calitatea 
datelor 

Densitate 
Tip de 

informații 

Specii de păsări  
Gallinula chloropus 
(găinușă de baltă) 

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

Rallus aquaticus 
(cârstel de baltă) 

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

Haematopus 
ostralegus (scoicar) 

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

Himantopus 
himantopus 
(piciorong) 

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

Charadrius dubius 
(prundăraș gulerat 
mic) 

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

Vanellus vanellus 
(nagâț) 

A142 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Larus genei 
 (pescăruș rozalb) 

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

Larus 
melanocephalus 
(pescăruș cu cap 
negru) 

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

Larus canus 
(pescăruș sur) 

A182 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Gelochelidon A660 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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nilotica (pescăriță 
râzătoare) 
Sterna caspia 
 (pescăriță mare) 

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

Sterna hirundo 
(chiră de baltă) 

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

Chlidonias niger 
(chirighiță neagră) 

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

Chlidonias 
leucopterus 
(chirighiță cu aripi 
albe) 

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

Chlidonias hybridus 
(chirighiță cu  
obraz alb) 

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

Asio otus (ciuf de 
pădure) 

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

Athene noctua 
(cucuvea) 

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

Strix aluco 
 (huhurez mic) 

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

Caprimulgus 
europaeus 
(caprimulg) 

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

Coracias garrulus 
(dumbrăveancă) 

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

Alcedo atthis 
(pescărel albastru) 

A229 
C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună medie publice 
R ≈ 39,67 ha 1 5 p bună medie publice 

Upupa epops A232 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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 (pupăză) 
Dendrocopos major 
(ciocănitoare pestriță 
mare) 

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

Dendrocopos minor 
(ciocănitoare pestriță 
mică) 

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

Riparia riparia 
 (lăstun de mal) 

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

Delichon urbicum 
(lăstun de mal) 

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

Motacilla flava 
(codobatură galbenă) 

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

Lanius excubitor 
(sfrâncioc mare) 

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

Erithacus rubecula 
(măcăleandru) 

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

Passer 
hispaniolensis 
(vrabie negricioasă) 

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

Sturnus roseus 
 (lăcustar) 

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

Oriolus oriolus 
 (grangur) 

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

Corvus corax 
 (corb) 

A350 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Pelecanus 
onocrotalus (pelican 
comun) 

A019 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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Pelecanus crispus 
(pelican creț) 

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

Phalacrocorax 
pygmeus (cormoran 
mic) 

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

Ardea cinerea 
 (stârc cenușiu) 

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

Ardeola ralloides 
(stârc galben) 

A024 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Nycticorax 
nycticorax  
(stârc de noapte) 

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

Ixobrychus minutus 
(stârc pitic) 

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

Botaurus stellaris 
(buhai de baltă) 

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

Plegadis falcinellus 
(țigănuș) 

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

Anser erythropus 
(gârliță mică) 

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

Anas strepera (rață 
pestriță) 

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

Anas crecca (rață 
mică) 

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

Aythya nyroca (rață 
roșietică) 

A060 
C 

≈ 39,67 ha 
10 50 i 

bună scăzută publice 
R 1 5 p 

Netta rufina (rață cu 
ciuf) 

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

Oxyura A071 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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leucocephala (rață 
cu cap alb) 
Aquila clanga 
(acvilă țipătoare 
mare) 

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

Accipiter nisus (uliu 
păsărar) 

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

Accipiter gentilis 
(uliu porumbar) 

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

Buteo buteo 
(șorecar comun) 

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

Falco cherrug 
(șoim dunărean) 

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

Falco peregrinus 
(șoim călător) 

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

Falco subbuteo 
(soimul 
rândunelelor) 

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

Falco naumanni 
(vânturel mic) 

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

Specii de amfibieni  
Hylla arborea 
(brotăcelul de copac) 

1203 R ≈ 39,67 ha - - i Slabă - publice 
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I. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A FIECĂREI SPECII DE INTERES 
CONSERVATIV 
 
 Evaluarea stării de conservare nu trebuie realizată pentru: 

• speciile ocazionale, a căror prezenţă este doar accidentală, eratică, nefiind regulată şi 
stabilă; 

• speciile nou sosite, a căror semnalare actuală în cuprinsul ariei protejate se datorează cel 
mai probabil schimbărilor climatice şi pentru care nu există informaţii suficiente;  

• speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă; 
• speciile a căror populaţie în sit este nesemnificativă în raport cu populaţia naţională 

(“populaţia relativă” în formularul standard Natura 2000, fiind evaluată ca “D – Populaţie 
nesemnificativă”). 
Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării din 

punct de vedere al: 

• populaţiei speciei; 

• habitatului speciei; 

• perspectivelor speciei în viitor. 
 
 

I.1. SPECII DE PEȘTI 
 

� 4125  Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Alosa immaculata  (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa pontica 
pontica Eichwald, 1838) 
Cod Eunis – 14691, cod Natura 2000 – 4125 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa 
II și V. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice si a 
habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 
– Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, anexa 3, 5, . 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, anexa 3, 
5A. 
5. IUCN – VU 

A.2. Statut de 
prezenţă 
temporală a 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
Specia este prezentă în Dunăre și în canalul principal care leagă Dunărea 
cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă până la barajul de la Iezerul Mostiștea 
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speciilor la apă limpede. 
A.3. Mărimea 

populaţiei 
speciei în aria 
naturală 
protejată 

Nu se cunoaște mărimea populației.  
Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată în apele 
sitului Natura 2000. Avem date despre prezența speciei de la pescari, 
localnici și angajații de la ANIF și Administrația Națională Apele 
Române. Specia este prezentă în Dunăre și în canalul principal care 
leagă Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă până la barajul de la 
Iezerul Mostiștea în condiții de apă limpede. 
Din analiza literaturii de specialitate (2007-2013) putem confirma că 
specia nu a fost identificată la nicio colectare de date.  
Acest lucru se datorează faptului că prezența speciei este temporară, ea 
fiind o specie marină migratoare, care iernează în mare și se reproduce 
în Dunăre. Migrația de primăvară începe prin martie, la o temperatură de 
6°C, când bancurile apar la țărm, întreptându-se spre nord. Ele 
staționează un timp în fața gurilor Dunării, după care urcă în susul 
fluviului. Migrația cea mai intensă are loc în luna aprilie și începutul 
lunii mai. Unele exemplare migrează încă în iunie. Odată după 
reproducere coboară înapoi în mare, exemplare izolate se mai întâlnesc 
în Dunăre până la sfârșitul lui iulie. În migrația de întoarcere în mare, 
exemplarele sunt grupate. Odată ce au ajuns în mare, exemplarele adulte 
se retrag la adâncimi relativ mari. Puietul începe să se scurgă spre mare 
imediat după reproducere: el staționează un timp destul de îndelungat în 
spațiul îndulcit din fața gurilor Dunării. O mare parte din puiet este 
antrenat în bălți, unde piere la retragerea apelor (Bănărescu, 1964). 
Date privind captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea pentru 
anii 2012-2018 din Ordinele anuale emise privind aprobarea măsurilor 
de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit alocate 
pentru tronsonul km 366 (Călărași) – km 452 (Greaca): 

Specia/Or
diul (nr.), 
anul 

1533/ 
2012 

1.318/ 
2013 

284/ 
2014 

386/391/ 
2015 

284/613/ 
2016 

13/142/ 
2017 

546/35
2/ 2018 

Scrumbie*  3.2 3.2 3.2 3 4 4 4 
 
În Ordinele emise emise privind aprobarea măsurilor de reglementare a 
efortului de pescuit și a cotelor de pescuit alocate nu este menționată 
denumirea științifică a speciei și din această cauză nu putem vorbi doar 
de capturile permise pentru specia Alosa immaculata. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei 
din aria naturală 
protejată  

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.5. Raportul dintre 
mărimea 

Dacă se confirmă prezența speciei: Clasa C 0-2% 
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populaţiei 
speciei în aria 
naturală 
protejată şi 
mărimea 
populaţiei 
naţionale  

A.6. Mărimea 
populaţiei 
speciei în aria 
naturală 
protejată 
comparata cu 
mărimea 
populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este mică şi se 
poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel naţional 

 

A.7. Mărimea 
reevaluată a 
populaţiei 
estimate în 
planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 
în aria naturală 
protejată 

Nu există date. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a 
mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre 
mărimea 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 
şi mărimea 
populaţiei 
actuale 

• ”x” – necunoscut. 

A.11. Tendinţa actuală • ”x” – necunoscută 
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a mărimii 
populaţiei 
speciei 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a 
mărimii 
populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale 
a mărimii 
populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale 
a mărimii 
populaţiei 
speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura 
populaţiei 
speciei 

• nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de 
conservare din 
punct de vedere 
al populaţiei 
speciei 

• ”X” – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării 
de conservare 
din punct de 
vedere al 
populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18. Starea de 
conservare 

necunoscută din 
punct de vedere 

al populaţiei 

Nu este cazul 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu sunt date suficiente 
– specia nu a fost 
identificată în teren. 

 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Alosa immaculata  (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa 

pontica pontica Eichwald, 1838) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Habitatul potențial: 2961 ha -Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-
Dunărea și apele stătătoare din lunca Dunării care au legătură 
directă cu Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre 
și digul principal. 

B.4. Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Probabil suprafața adecvată este cea potențială, descrisă la 
punctul B.3. 

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe 
datele din teren. 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ”x” – necunoscut 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.10. Calitatea datelor • insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 
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privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• necunoscută 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”X” – necunoscută 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”x” – este necunoscută 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 
starea de conservare din punct de vedere al habitatului 
speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

x  (necunoscută) nu există date suficiente 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   
Nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct de 
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vedere al habitatului speciei ca 
favorabilă sau nefavorabilă – rea 
sau nu există date suficiente sau 
datele existente nu sunt demne de 
încredere. 

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Alosa immaculata  (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa 
pontica pontica Eichwald, 1838) 

A.2. Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3. Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”x” – necunoscută; 

C.4. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”x” – necunoscut. 

C.5. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• X – perspective necunoscute 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
Bazat pe suprafața potențială estimată 

C.8. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• X – necunoscute. 

C.9. Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”X” – necunoscute 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 
impacturilor asupra speciei în viitor. 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF şi 
valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

Sub VRSF 
la fel/deasupra VRSF 

X 
(necunoscute) 

X (necunoscute) Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Ambii parametri evaluaţi 
ca necunoscuţi 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a 
evalua starea de conservare a speciei 
din punct de vedere al habitatului 
speciei ca favorabilă sau nefavorabilă 
– rea sau nu există date suficiente sau 
datele existente nu sunt demne de 
încredere. 

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Alosa immaculata  (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa 
pontica pontica Eichwald, 1838) 

A.2. Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”X” – necunoscută 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 

• ”x” – este necunoscută 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 23 
 

conservare a speciei 
D.5. Starea globală de 

conservare 
necunoscută 

• ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 
globală de conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

   Doi sau mai mulţi parametri 
evaluaţi ca necunoscuţi dar 
nici unul în stare rea 

 
 

� 1130  Aspius aspius (avat) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 
Cod Eunis – 432, cod Natura 2000 – 1130 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 
Anexa II și V. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 
19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, Anexa III. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
Anexa 3. 
5. IUCN - LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 24 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 9. : 100.000 – 500.000 de exemplare 
Pe baza datelor colectate estimăm o populație minimă de 114170 
de exemplare. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este mică şi se 
poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel naţional 
 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date clare despre mărimea populației de referință, însă 
bazat pe datele din literatura recentă, putem afirma că față de 
perioada 2007-2013 mărimea populației actuale nu s-a schimbat 
semnificativ. Populația actuală este aproximativ la același nivel ca 
și în perioada 2007-2013. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din teren. 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ”>” – mai mare,   
 

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
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privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul. 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei specie 
este stabilă 

   

 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa 
habitatului speciei în 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha (Dunărea, 
canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din lunca 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 26 
 

aria naturală 
protejată 

Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică acele habitate 
care se află între Dunăre și digul principal). Pe baza 
informațiilor colectate pe teren considerăm că specia poate fi 
prezentă și în bălțile Gălățui și Potcoava (735 ha), însă noi nu 
am identificat niciun exemplar în aceste bălți, dar prezența 
speciei este certă. 

B.4.  Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.5.  Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

B.6.  Suprafaţa  adecvată 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3. Probabil dacă n-ar exista bariere în zona digului 
principal și exemplarele ar avea posibilitatea de a urca pe 
canalele principale, habitatul speciei ar fi mai mare, mai ales 
habitele de reproducere și de creștere pentru exemplare juvenile. 

B.7.  Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe 
datele din teren. 

B.8.  Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

 

B.9.  Tendinţa actuală a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10.  Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11.  Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12.  Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13.  Calitatea datelor • bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
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privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

complete; 
 

B.14.  Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15.  Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16.  Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17.  Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3. Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.4. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile,  
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

Ambii parametri în stare 
favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ” FV” – favorabilă,  
 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul. 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� 1149  Cobitis taenia (zvârlugă) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Cobitis teania (Linneaus, 1758) 
Cod Eunis - 478, Cod Natura 2000 – 1149 
Se recomandă folosirea denumirii de Cobitis elongatoides 
Băcescu & Meyer, 1969. 
Statutul de conservare: 
1. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 
19 septembrie 1979 – Anexa 3. 
2. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. Anexa 3. 
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice. 
Anexa 3. 
4. IUCN – LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 7. : 10.000 – 50.000 de exemplare 
Pe baza datelor colectate pe parcusrul anului 2018 am estimat o 
populație foarte mică (min. 3402 de exemplare). A se vedea 
descrierea de la inventariere. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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protejată  
A.5. Raportul dintre 

mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel 
naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă noi 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2007-2013) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația actuală. Nu 
avem date cantitative înainte de această perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din teren. 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

 ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 
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A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
Declinul probabil este nesemnificativ. Specia a fost identificată în 
canalul care leagă balta Mostiștei cu iezerul Mostiștea, unul dintre 
puținele habitate adecvate speciei din apele interioare ale sitului – 
specia poate să dispară din acest habitat, datorită unor activități 
umane, însă ținând cont de faptul că pe această secțiune specia a 
supraviețuit de când există balta și iezerul Mostiștea, considerăm 
că supraviețuirea ei este asigurată dacă nu se intervine cu activități 
destructive pe acea secțiune. 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ” FV” – favorabilă, 
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 
naturală protejată [A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 
normal [A.16.] 

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

 A.1. Specia Cobitis teania (Linneaus, 1758) 
 A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 33 
 

B.3. Suprafaţa 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2979 ha .  
-Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare 
din lunca Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică 
acele habitate care se află între Dunăre și digul principal (2961 
ha); 
-Canalul care leagă balta Mostiștei cu iezerul Mostiștea (18 ha). 

B.4. Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei 
nu s-a schimbat după perioada 2007-2013. 

B.6. Suprafaţa  adecvată 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3. Probabil dacă mai multe habitate de pe lunca 
Dunării ar putea avea conectivitate directă cu Dunărea, habitatul 
speciei ar putea crește, dar nu semnificativ. 

B.7. Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Estimare pe baza datelor colectare din teren pe parcursul anului 
2018 și pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013). 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
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actuală a calităţii 
habitatului speciei 

 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.3.]  este suficient 
de mare şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei [B.9] 
este stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Cobitis teania (Linneaus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
• ”0” – stabilă,  

 
C.4. Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile,  
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

Ambii parametri în stare 
favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile 
actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în 
viitor un efect 
semnificativ asupra 
speciei [C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Cobitis teania (Linneaus, 1758) 

A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ” FV” – favorabilă, 
 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� 1124  Gobio albipinnatus (porcușor de șes) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) 
Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang, 1943). 
Cod Eunis – 501, cod Natura 2000 – 1124 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa II. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, anexa. 5. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
anexa 4A, 5A. 
5. IUCN – LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Estimăm o populație minimă de 112518 de exemplare pe 
suprafața habitatului adecvat a speciei din sit. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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aria naturală 
protejată  

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 
nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2007-2013) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația actuală. 
Nu avem date cantitative înainte de această perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

  

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 

Nu este cazul 
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mărimii populaţiei 
speciei 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
Din perioada 2007-2013 pe tot cursul Dunării specia a fost 
prezentă în densități similare ca și în zona din apropierea sitului. 
După această perioadă nu am identificat niciun impact care ar fi 
putut influența în mod semnificativ populația speciei.  

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ” 0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 
naturală protejată [A.3.] nu este mai 
mică decât mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea favorabilă în 
aria naturală protejată [A.8.] sau 
[A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu deviază 
de la normal [A.16.] 

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) 
Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang, 1943). 

A.2. Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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B.3. Suprafaţa 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha (Dunărea, 
canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din lunca 
Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică acele habitate 
care se află între Dunăre și digul principal). 

B.4. Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

B.5. Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei 
nu s-a schimbat după perioada 2007-2013. 

B.6. Suprafaţa  adecvată 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3. Probabil dacă mai multe habitate din lunca 
Dunării ar avea conectivitate directă cu Dunărea, habitatul 
speciei ar putea crește, dar nu semnificativ. 

B.7. Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013). 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
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habitatului speciei 
B.14. Tendinţa actuală 

globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) 
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Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang, 1943). 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3.  Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.4.  Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5.  Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6.  Tendinţa viitoare a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7.  Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8.  Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9.  Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile,  
 

C.10.  Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 
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•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor [C.9.] 
sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) 

Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang, 1943). 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul. 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
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o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� 2511  Gobio kessleri (porcușor de nisip) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gobio kessleri (Dybowski, 1862). Denumirea valabilă în prezent: 
Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862). 
Cod Eunis - 12060, Cod Natura 2000 – 2511 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 
Anexa II. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 
19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. Anexa 3 și 4. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice. 
Anexa 3. 
5. Cartea Roşie a Vertebratelor din România - specie vulnerabilă 
(Bănărescu 2005). 
6. IUCN – LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Nu putem estima o mărime. Necunoscută. 
Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată din 
apele sitului Natura 2000. Specia este foarte rară, fiind identificată 
doar în 2013 și la distanțe semnificative de situl Natura 2000: în 
amonte cu 130 respectiv 600 km, și în aval cu 210 km. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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aria naturală 
protejată  

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Nu este cazul 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel 
naţional  

În cazul în care specia apare accidental, mărimea rămâne 
nesemnificativă. 
 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ”x” – necunoscut. 

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 

Nu este cazul 
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speciei 
A.14. Magnitudinea 

tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”X” – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

   Nu se îndeplinesc condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct de 
vedere al populaţiei ca favorabilă 
sau nefavorabilă - rea, sau nu 
există date, sau datele existente 
sunt insuficiente sau nu sunt 
demne de încredere 

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 2511 Gobio kessleri (Dybowski, 1862).  
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

Habitatul potențial: 2961 ha -Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-
Dunărea și apele stătătoare pe lunca Dunării care au legătură 
directă cu Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre 
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și digul principal. 
B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5.  Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată 

B.6.  Suprafaţa  adecvată 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Probabil suprafața adecvată este cea potențială, descrisă la punctul 
B.3. 

B.7.  Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe 
datele din teren. 

B.8.  Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ”x” – necunoscut 

B.9.  Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.10.  Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.11.  Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• necunoscută 

B.12.  Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.13.  Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14.  Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 

• ”x” – necunoscută 
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de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

B.15.  Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”X” – necunoscută 

B.16.  Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”x” – este necunoscută 

B.17.  Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

 

• ”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 
faptul că starea de conservare din punct de vedere al 
habitatului speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

x  (necunoscută) 
Oricare  x sau +/- şi -/+  
sau dacă nu există date suficiente 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   

Nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct 
de vedere al habitatului 
speciei ca favorabilă sau 
nefavorabilă – rea sau nu 
există date suficiente sau 
datele existente nu sunt 
demne de încredere. 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 2511 Gobio kessleri (Dybowski, 1862 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3. Tendinţa viitoare a • ”x” – necunoscută; 
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mărimii populaţiei 
C.4. Raportul dintre 

mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”x” – necunoscut. 

C.5. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• X – perspective necunoscute 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
Bazat pe suprafața potențială estimată 

C.8. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• X – necunoscute. 

C.9. Perspectivele speciei 
în viitor 
 

• ”X” – necunoscute 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 
impacturilor asupra speciei în viitor. 

C.11. Intensitatea 
presiunilor actuale 
asupra speciei  

Nu este cazul deocamdată 

C.12. Intensitatea 
ameninţărilor 
viitoare asupra 
speciei 

Nu este cazul deocamdată 

C.13. Viabilitatea pe 
termen lung a 
speciei 

• nu există suficiente informaţii pentru a aprecia gradul de 
asigurare al viabilităţii pe termen lung al speciei 

C.14. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al perspectivelor 
speciei în viitor 

• ”X” – necunoscută  

C.15. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 

• ”x” – este necunoscută 
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perspectivelor 
speciei în viitor 

C.16. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
perspectivelor 
speciei în viitor 

•  „XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 
faptul că starea de conservare din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor nu este în nici într-un caz 
favorabilă. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

Sub VRSF 
la fel/deasupra VRSF 

X 
(necunoscute) 

X (necunoscute) Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Ambii parametri 
evaluaţi ca necunoscuţi 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu se îndeplinesc condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct 
de vedere al perspectivelor ca 
fiind favorabilă sau 
nefavorabilă-rea, sau nu există 
date, sau datele existente sunt 
insuficiente sau nu sunt demne 
de încredere 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia 2511 Gobio kessleri (Dybowski, 1862 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”X” – necunoscută 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”x” – este necunoscută 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 
globală de conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Doi sau mai mulţi parametri 
evaluaţi ca necunoscuţi  

 
 

� 2555  Gymnocephalus baloni (ghiborț de râu) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974) 
Cod Eunis – 10074, cod Natura 2000 – 2555 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 
Anexa II și IV. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 
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19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, Anexa 3. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
Anexa 3 și 4A. 
5. IUCN – LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 5.: 1000-5000 de exemplare 
Specia este foarte rară în fluviul Dunărea. Am estimat o populație 
minimă de 2961 de exemplare. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este mică 
şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel 
naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. Din cauza lipsei datelor din 
fluviul Dunărea am efectuat estimarea pe baza datelor din 
literatura recentă (2011-2012) și considerăm că estimarea este 
valabilă și în situația actuală. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2011-2012) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația actuală. Nu 
avem date cantitative înainte de această perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 

Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din literatura 
recentă (2011-2012). 
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referinţă pentru 
starea favorabilă 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

  

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
Specia a fost prezentă pe mai multe decțiuni ale Dunării în 
densități similare ca și în zona și în apropierea sitului. Este foarte 
clar că specia este una rară în  Dunăre. După această perioadă nu 
am identificat niciun impact care ar fi putut influența în mod 
semnificativ populația speciei.  

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] 
nu este mai mică decât 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.]  

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 2555 Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha -Dunărea, 
canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din lunca 
Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică acele habitate 
care se află între Dunăre și digul principal). 

B.4. Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei nu 
s-a schimbat după perioada 2011-2012. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată la 
punctul B.3.  

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2011-2012). 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
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habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 2555 Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974) 
A.2. Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
C.3.  Tendinţa viitoare a mărimii 

populaţiei 
• ”0” – stabilă,  

 
C.4. Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului speciei 
şi suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al habitatului 
speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei în viitor • ”FV” – favorabile,  
C.10. Efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei 
• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
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în viitor mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 
 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 2555 Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

D.4.  Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5.  Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul 

D.6.  Informaţii 
suplimentare 

 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� 1157  Gymnocephalus schraetzer (răspăr) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) 
Cod Eunis – 512, cod Natura 2000 – 1157 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa II. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata 
la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa II. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. Anexa 3.  
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 59 
 

faunei sălbatice. Anexa 3. 
5. IUCN - LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

Clasa 7.: 10.000-50.000 exemplare 
Am estimat o populație minimă de 11844 de exemplare. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

A.5. Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei 
este mică şi se poate considera ca fiind 
nesemnificativa la nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. Considerăm că 
estimarea este valabilă și în situația actuală. 

A.8. Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2007-2013) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația 
actuală. Nu avem date cantitative înainte de această 
perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din 
literatura recentă (2007-2013). 

A.10. Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

  

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• <5%; 
Din perioada 2007-2013 specia a fost prezentă pe mai multe 
secțiuni ale Dunării în densități similare ca și în zona și în 
apropierea sitului. După această perioadă nu am identificat 
niciun impact care ar fi putut influența în mod semnificativ 
populația speciei.  

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] 
nu este mai mică decât 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.] 

   

 
 
 
 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 61 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului specie 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha (Dunărea, 
canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din lunca 
Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică acele habitate 
care se află între Dunăre și digul principal). 

B.4. Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei 
nu s-a schimbat după perioada 2007-2013. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3.  

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013). 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
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B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3. Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.4. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile,  

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

Ambii parametri în stare 
favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3 Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

D.4 
 

Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5 
 

Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul 

D.6 Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri sunt 
în stare favorabilă  

   

 
 

� 1145  Misgurnus fossilis (țipar) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 
Cod Eunis – 551, cod Natura 2000 – 1145 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa II. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, Anexa 3. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
Anexa 3. 
5. IUCN – LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 4.: 500-1000 de exemplare 
Populația estimată este foarte mică și este prezentă doar în 4 
canale/brațe moarte din lunca Dunării care au legătură directă cu 
Dunărea. Este posibil ca specia să mai fie prezentă și în alte 
habitate, însă datorită mărimii mici ale populațiilor respectiv 
metoda de viață (se refigiează foarte repede în mâl) nu a fost 
identificată. Estimăm o populație minimă de 536 de exemplare. 
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A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 
nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu avem infromații despre mărimea populației de referință, dar 
cu siguranță este mult mai mare decăt mărimea populației 
actuale. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din teren. 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ”>>” – mult mai mare 
 

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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populaţiei speciei 
A.13. Magnitudinea 

tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu sunt date suficiente pentru această evaluare. 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• >5% (1% pe an x 5 ani) (corespunde unui declin mare al 
populaţiei, dacă tendinţa este descrescătoare); 
 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”U2” – nefavorabilă - rea, 
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

 

• ”-” – se înrăutăţeşte,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

  Declin mare echivalent unei 
pierderi de 5% din populaţie în 
ultimii 5 ani  [A.13.] sau [A.14.] 
(valoarea este orientativă şi 
corespunde unei pierderi de 1% 
pe an şi poate diferi de la specie 
la specie dacă se justifică) ŞI  
mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.]  
este mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.]  
este mai mică cu mai mult de 
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25% faţă de mărimea populaţiei 
de referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

3,31 ha (3 canale mici cu legătură directă cu Dunărea) 

B.4. Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Suprafață potențială: 816,29 ha + suprafața actuală 3,31 = 819,6 
ha 
Suprafață potențială:  lacul Gălățui, lacul Potcoava, canalul Gârla 
Mare/Bătrâna, canalul de lângcă piscicola Ciocăneși, canalul între 
balta Mostiștea și iezerul Mostiștea. 

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe datele din teren. 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ”>>” – mult mai mare, 
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.10. Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• rea 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.13. Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”U2” – nefavorabilă - rea, 
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”-” – se înrăutăţeşte,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

-  (descrescătoare) -/0 sau -/- sau 0/- 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

  

Suprafaţa habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.3.]  este în mod 
clar insuficientă de mare pentru a 
asigura supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 
Calitatea habitatului speciei în aria 
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naturală protejată [B.11]  este rea şi 
în mod cert nu asigură 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii 

populaţiei 
• ”-” – descrescătoare,  

 
C.4. Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei viitoare 
a speciei  

• ”>>” – mult mai mare, 
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• U2 – perspective rele 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”>>” – mult mai mare, 
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• U2 – nefavorabile – rele, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”U2” – nefavorabile - rele, 
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra speciei 
în viitor 

• Ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale 
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un 
efect cumulat ridicat asupra speciei, afectând major 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

Sub VRSF 
- 
(descrescător) 

< (sub VRSF) Rele 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

  Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
populaţiei- U2 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
habitatului specie-U2 

 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Impacturile, respectiv 
presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare vor 
avea în viitor un efect 
foarte mare asupra speciei 
[C.10] 
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
nefavorabile - rele 

 

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”U2” – nefavorabilă - rea, 
 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul. 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Unul sau mai mulţi 
parametri în stare rea 

 

 
 

� 2522  Pelecus cultratus (sabiță) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 
Cod Eunis – 10030, cod Natura 2000 – 2522 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa II și V. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
Anexa III. 
4. IUCN - LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

Clasa 7.: 10.000-50.000 de exemplare 
Estimăm o populație de cca. 1400 de exemplare. Specia este  
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protejată rară și poate fi identificată cu dificultate. Specia a fost 
identificată în 2013 în zona sitului, iar bazată pe aceste 
informații am estimat o populație de minim 17766 de exemplare 
pe Dunăre, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele din lunca 
Dunării cu care Dunărea are legătură directă. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată şi mărimea 
populaţiei naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata 
cu mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 
nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. Din cauza lipsei datelor din 
fluviul Dunărea  am efectuat estimarea pe baza datelor din 
literatura recentă (2011-2013) și considerăm că estimarea este 
valabilă și în situația actuală. 

A.8. Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2013) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația actuală. 
Nu avem date cantitative înainte de această perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea 
favorabilă 

Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din 
literatura recentă (2013). 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă şi mărimea 
populaţiei actuale 

  

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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populaţiei speciei 
A.13. Magnitudinea 

tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată prin 
calificative 

• <5%; 
Dacă există declin, cel mai probabil aceasta este semnificativ 
la nivelul iazurilor cu piscicultură intenzivă. Aceste habitate 
nu sunt adecvate speciei.  

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.] 

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei • Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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speciei în aria naturală 
protejată 

 

B.3. Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 3068 ha 
- partea vestică a lacului Gălățui: 107 ha 
- 2961 ha: Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea – Dunărea, apele 
stătătoare din lunca Dunării care au legătură directă cu Dunărea, 
adică acele habitate care se află între Dunăre și digul principal  

B.4. Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei 
nu s-a schimbat după perioada 2011-2013. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3.  

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013). 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
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B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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în aria naturală protejată  
C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
• ”0” – stabilă,  

 
C.4. Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile,  
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale 
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un 
efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, 
afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a 
speciei. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 
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Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul. 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri sunt 
în stare favorabilă  

   

 

� 1134 Rhodeus sericeus amarus (boarță) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782) 
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 
Cod Eunis – 582, cod Natura 2000 – 1134 
Este indicat folosirea denumirii de Rhodeus amarus (Bloch, 
1782). 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa II. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. Anexa 3. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice. 
Anexa 3. 
5. IUCN - LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 9.:100.000-500.000 de exemplare 
Pe parcursul inventarierii specia a fost identificată în multe 
habitate din zona sitului.  Estimăm pentru apele interioare și 
lunca Dunării o populație minimă de 260626 de exemplare. 
Estimăm pentru Dunăre și canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea o 
populație minimă de 99209 de exemplare. 
Pe baza datelor din literatura de specialitate recentă (2007-2013) 
estimăm pentru Dunărea și canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea o 
populație minimă de 71064 de exemplare. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 
nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu avem informații despre mărimea populației de referință, dar 
cu siguranță este mai mare decăt mărimea populației actuale. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din teren. 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ”>” – mai mare,   
 

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea Nu sunt date suficiente din trecut. 
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tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

 

• ”-” – se înrăutăţeşte,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

 Tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei  este 
descrescătoare 

  

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782) 
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 6529 ha 
- 2961 ha: Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele 
stătătoare din lunca Dunării care au legătură directă cu Dunărea, 
adică acele habitate care se află între Dunăre și digul principal. 
- restul suprafeței: lacul Gălățui/Potcoava, Iezerul Mostiștea, 
canalul de lângă Ciocănești, o baltă de la piscicultura de la 
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Ciocăneși, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta 
Mostiștea și iezerul Mostiștea. 

B.4. Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Probabil este același suprafață ca și suprafața evaluată în 
prezent, însă probabil  puțin mai mare. 

B.7. Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe 
datele din teren. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ”>” – mai mare,   
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.10. Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• medie 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.13. Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.14. Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 

• ”-” – descrescătoare,  
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speciei 
B.15. Starea de conservare din 

punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

-  (descrescătoare) -/0 sau -/- sau 0/- 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei este 
descrescătoare 

  

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782) 
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

A.2. Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3.  Tendinţa viitoare a mărimii 
populaţiei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

C.4. Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a speciei  

• ”>” – mai mare,   
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al populaţiei 

• U1 – perspective inadecvate 
 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei • ”0” – stabilă,  
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habitatului speciei  
C.7. Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului speciei 
şi suprafaţa habitatului speciei 
în viitor  

• ”>” – mai mare,   
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al habitatului 
speciei 

• U1 – nefavorabile – inadecvate, 
 

C.9. Perspectivele speciei în viitor • ”U1” – nefavorabile - inadecvate,  
C.10. Efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în 
viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale 
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un 
efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, 
afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a 
speciei. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

Sub VRSF = (stabil) < (sub VRSF) Inadecvate 

Sub VRSF 
- 
(descrescător) 

< (sub VRSF) Inadecvate 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate 
Nefavorabile 

- rele 
Necunoscută 

 Tendinţa viitoare a mărimii 
populaţie este descrescătoare 

  

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

 
 

Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţie 
este descrescătoare 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1
. 

Specia Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782) 
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

A.2
. 

Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  
 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul. 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

 Starea de conservare din punct de 
vedere al populaţiei specie- U1, 
Starea de conservare din punct de 
vedere al habitatului specie- U1, 
Perspectivele speciei în viitor- U1. 

  

 
 

� 2011  Umbra krameri (țigănuș) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Umbra krameri (Walbaum, 1792) 
Cod Eunis – 8652, cod Natura 2000 – 2011 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 
Anexa II. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 
19 septembrie 1979 – Anexa II. 
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3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice. 
5. IUCN - VU 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Minim 160 de exemplare 
Clasa 3.: 100-500 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel 
naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu avem infromații despre mărimea populației de referință, dar cu 
siguranță este mult mai mare decăt mărimea populației actuale. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din teren. 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 

• ”>>” – mult mai mare 
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de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• >5%  
 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”U2” – nefavorabilă - rea, 
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

  Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este rea 
şi în mod cert nu asigură 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 
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Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului specie 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Umbra krameri (Walbaum, 1792) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

0.3 ha- un singur habitat. Considerăm că habitatul potențial 
este mult mai mare. 

B.4. Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 
B.5. Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Nu există informații suficiente, însă este mult mai mare, decât 
habitatul evaluat actual 

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe 
datele din teren. 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ”>>” – mult mai mare, 
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• rea 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.13. Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
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privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”U2” – nefavorabilă - rea, 
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

-  (descrescătoare) -/0 sau -/- sau 0/- 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

  

Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este rea şi în mod cert nu 
asigură supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Umbra krameri (Walbaum, 1792) 
A.2. Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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C.3. Tendinţa viitoare a mărimii 
populaţiei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

C.4. Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei viitoare 
a speciei  

• ”>>” – mult mai mare, 
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• U2 – perspective rele 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului speciei 

• ”-” – descrescătoare,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”>>” – mult mai mare, 
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• U2– nefavorabile – rele, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• U2 – nefavorabile - rele, 
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra speciei 
în viitor 

• Ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale 
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un 
efect cumulat ridicat asupra speciei, afectând major 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

Sub VRSF 
- 
(descrescător) 

< (sub VRSF) Rele 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

  Unul sau amandoi 
parametri în stare rea 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
nefavorabile - rele 

 

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Umbra krameri (Walbaum, 1792) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”U2” – nefavorabilă - rea, 
 

D.4.  Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”x” – este necunoscută 

D.5.  Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul 

D.6.  Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul. 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Unul sau mai mulţi 
parametri în stare rea 

 

 
 
 
 
 
 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 92 
 

� 1160  Zingel streber (fusar mic) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Zingel streber (Siebold, 1863) 
Cod Eunis – 626, cod Natura 2000 – 1160 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa II  
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
Anexa 3. 
4. IUCN – LC 
5. Cartea Roşie a Vertebratelor din România – specie periclitată 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
Specia nu a fost încă identificată în sit.  

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 8.: 50.000-100.000 de exemplare 
Am estimat o populație minimă de 86831 de exemplare. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 
nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 

Evaluarea se face pentru prima dată. Din cauza dificultății 
colectării datelor din fluviul Dunărea, s-au făcut estimări pe baza 
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în planul de 
management 
anterior 

datelor din literatura recentă (2011-2013) și considerăm că 
estimarea este valabilă și în situația actuală. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2011-2013) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația actuală. 
Nu avem date cantitative înainte de această perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din 
literatura recentă (2011-2013). 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

  

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
Dacă există declin, probabil este nesemnificativ.  

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
nu deviază de la normal; 

 
A.16. Starea de conservare 

din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 

• ”0” – este stabilă,  
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populaţiei speciei 
A.18. Starea de conservare 

necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 
naturală protejată [A.3.] nu este 
mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.] 

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Zingel streber (Siebold, 1863) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2801 ha (doar 
Dunărea, fără apele stătătoare din lunca Dunării care au legătură 
directă cu Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre 
și digul principal și fără canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea). 

B.4. Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei 
nu s-a schimbat după perioada 2011-2013. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3.  

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  

Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013). 
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adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a suprafeţei habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a calităţii habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Zingel streber (Siebold, 1863) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
• ”0” – stabilă,  

 
C.4. Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

• ”≈” – aproximativ egal,  
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speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile,  
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Zingel streber (Siebold, 1863) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul. 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă 

   

 
 

� 1159  Zingel zingel (fusar mare) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Zingel zingel  (Linnaeus, 1766) 
Cod Eunis – 627, cod Natura 2000 – 1159 
Statutul de conservare: 
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 
EEC, Anexa V. 
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III. 
3. Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
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sălbatice, anexa. 5. 
4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
anexa 4A, 5A. 
5. IUCN – LC 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 6.: 5.000-10.000 de exemplare 
Am estimat o populație minimă de aproximativ 8403 de 
exemplare. 

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 
mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 
nivel naţional 

 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. Datorită dificultății 
colectării datelor din fluviul Dunărea, am efectuat estimarea pe 
baza datelor din literatura recentă (2011-2013) și considerăm că 
estimarea este valabilă și în situația actuală. 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date despre mărimea populației de referință însă 
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele din 
literatura recentă (2011-2013) este acceptabilă ca mărime 
populațională de referință și este valabilă și în situația actuală. 
Nu avem date cantitative înainte de această perioadă. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din 
literatura recentă (2011-2013). 

A.10. Raportul dintre   
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mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
Dacă există declin, probabil este nesemnificativ în momentul 
de față.  

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 
nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18. Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] 
nu este mai mică decât 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
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favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.] 

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Zingel zingel  (Linnaeus, 1766) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2801 ha (doar 
Dunărea, fără apele stătătoare din lunca Dunării care au legătură 
directă cu Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre 
și digul principal și fără canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea). 

B.4. Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei 
nu s-a schimbat după perioada 2011-2013. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată 
la punctul B.3.  

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013). 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9. Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a suprafeţei habitatului 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 102 
 

speciei 
B.11. Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a calităţii habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 103 
 

[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Zingel zingel  (Linnaeus, 1766) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
• ”0” – stabilă,  

 
C.4. Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile,  
 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei. 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 
favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor [C.9.] 
sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Zingel zingel  (Linnaeus, 1766) 
A.2 Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă,  

 
D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 
• ”0” – este stabilă,  

 
D.5. Starea globală de 

conservare necunoscută 
Nu este cazul 
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D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul. 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă 

   

 
 

� 2484  Eudontomyzon mariae (chișcar) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Eudontomyzon mariae  (Berg 1931) 

Cod Eunis – 8670, cod Natura 2000 – 2484 
Statut de protecţie:  
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 
Anexa II. 
2. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice. 
3. Legea nr. 13 din 1993 anexa III (prin care România este parte a 
Convenţiei de la Berna). 
4. Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut 
(Least Concern-LC). Se precizează faptul că se suspectează un ușor 
declin al populațiilor speciei datorită dezvoltării economice. 
5. Figurează în Cartea Roșie a Vertebratelor din România ca fiind o 
specie critic periclitată. 

A.2 Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

A.3 Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 7. 10.000 – 50.000 exemplare 
Pe baza datelor colectate estimăm o populație minimă de 32.538 de 
exemplare, iar pe baza datelor din literatura recentă (2011-2013) 
estimăm o populație minimă de 23.688 de exemplare. 

A.4 Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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din aria naturală 
protejată  

A.5 Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Clasa C 0-2% 
 

A.6 Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este mică 
şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel 
naţional 

 

A.7 Mărimea 
reevaluată a 
populaţiei estimate 
în planul de 
management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. Estimarea populației la nivelul 
sitului pe baza literaturii recente arată că estimarea actuală este 
destul de aproape de datele istorice, chiar dacă la estimarea pe baza 
literaturii s-au folosit și date din apropierea sitului. 

A.8 Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date clare despre mărimea populației de referință, însă 
bazat pe datele din literatura recentă, putem afirma că față de 
perioada 2011-2013 mărimea populației actuale nu s-a schimbat 
significant. Populația actuală este aprox. la același nivel ca și în 
perioada 2011-2013. Nu avem date cantitative înainte de această 
perioadă. 

A.9 Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din literatura 
recentă (2011-2013). 

A.10 Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

  

• ”≈” – aproximativ egal,  

A.11 Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

A.12 Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 
datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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A.13 Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul  

A.14 Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• <5%; 
Declinul deocamdată este nesemnificativă. 

A15 
 

Structura 
populaţiei speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal; 

 
A.16 
 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

A.17 Tendinţa stării de 
conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

A.18 
 

Starea de 
conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 
naturală protejată [A.3.] nu este 
mai mică decât mărimea populaţiei 
de referinţă pentru starea favorabilă 
în aria naturală protejată [A.8.] sau 
[A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.]  
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Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia 2484 Eudontomyzon mariae   

A.2. Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

B.3 Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha -Dunărea, 
canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din 
lunca Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică 
acele habitate care se află între Dunăre și digul principal. 

B.4 Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

B.5 Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din 
literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului 
speciei nu s-a schimbat după perioada 2011-2013. 

B.6 Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața 
evaluată la punctul B.3. Probabil dacă mai multe habitate 
din lunca Dunării ar avea conectivitate directă cu Dunărea, 
habitatul speciei ar putea crește, mai ales habitele de 
reproducere și de creștere pentru larve. 

B.7 Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Estimare pe baza datelor colectate din teren pe parcursul 
anului 2018 și pe baza datelor din literatura recentă (2011-
2013). 

B.8 Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal,  
 

B.9 Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.10 Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 

 

B.11 Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 
 

B.12 Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.13 Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete; 
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habitatului speciei  
B.14 Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

B.15 Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

B.16 Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

B.17 Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
–inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia 2484 Eudontomyzon mariae   

A.2. Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3. Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.4. Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 
 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile, 
 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile, 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale 
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un 
efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, 
afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a 
speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 2484 Eudontomyzon mariae  (Berg 1931) 

A.2. Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă,  
 

D.4. Tendinţa stării 
globale de conservare 
a speciei 

• ”0” – este stabilă,  
 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  
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I.2. SPECII DE AMFIBIENI ȘI REPTILE 
 

� 1220  Emys orbicularis (țestoasa de apă/de baltă)  
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 

1220 Emys orbicularis (L., 1758) 
Țestoasă de apă/de baltă 
Directiva Habitate: Anexele IIb, IVb 
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate. 
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4  (Legea 49/2011) – Specii de plante 
şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor 
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială 
avifaunistică 
Categorie IUCN: NT 
Cartea Roșie a Vertebratelor României: VU 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

Populaţie permanentă (sedentară) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 4: interval 500-1000 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

A.5 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura 
2000. 
 
 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

semnificativă   
 

A.7 

Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se 
face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
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de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

populația de referință. 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul. 

A.10 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

”≈” – aproximativ egal 
 
 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
magnitudinea tendinței actuale. 

A.14 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

Cel puțin aparent, structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal. 
Specia este în mod cert numeroasă în sit, putând fi observat un 
raport echilibrat între sexe și un număr destul de mare de juvenili 
și subadulți de talii diferite (ținând cont și de detectabilitatea 
redusă a acestora); nu am observat o mortalitate suspectă (cadavre 
numeroase, puncte de mortalitate sporită - pitfall, mortalitate în 
trafic etc.), nici semne de morbiditate, dimpotrivă, se observă și 
exemplare foarte bătrâne – acestea permit a putea aprecia că 
structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază 
de la normal. 

A.16 
Starea de conservare 
din punct de vedere 

”FV” – favorabilă 
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al populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

x – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul. 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] 
nu este mai mică decât 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.]  

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 1220 Emys orbicularis (L., 1758) 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

Suprafața habitatului favorabil pentru specie este apreciat la circa 
70% din suprafața totală a SCI-ului, adică 8062,56 ha; totuși, 
numai circa 10% din această arie (circa 800 ha) pot fi considerate 
a constitui habitat optimal (de maximă densitate). 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată 
se face pentru prima dată. 
. 
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B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

”x” – necunoscută 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

”>” – mai mare  

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

bună (adecvată) 
 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 
 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

”FV” – favorabilă 
 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 

Nu este cazul. 
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habitatului speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare (70% din sit, 
circa 7% habitat optimal) şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a specie (dovedit de 
abundența relative ridicată în 
punctele cu habitat optimal). 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia 1220 Emys orbicularis (L., 1758) 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 ”x” – necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

”x” – necunoscută  

C.5 Perspectivele speciei din  X – perspective necunoscute 
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punct de vedere al 
populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

 ”x” – necunoscută 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

 ”x” – necunoscut 
 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

 X – necunoscute 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

 ”X” – necunoscute 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

Necunoscută Necunoscută Necunoscute Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Perspective necunoscute 
din punct de vedere a 
populației. 
Perspective necunoscute 
din punct de vedere al 
habitatului. 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 1220 Emys orbicularis (L., 1758) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul. 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Doi parametri sunt în stare 
favorabilă, iar perspectivele 
specie în viitor sunt 
necunoscute 

   

 

� 1188  Bombina bombina (buhai de balta/izvoraș cu burtă roșie)  
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 

1188 Bombina bombina (L., 1758) 
Buhai de baltă/izvoraș cu burta roșie 
Directiva Habitate: Anexele IIb, IVb 
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate. 
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4  (Legea 49/2011) – Specii de plante 
şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor 
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială 
avifaunistică 
Categorie IUCN: LC 
Cartea Roșie a Vertebratelor României: NT 
Carpathian List of Endangered Species: EN 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

Populaţie permanentă (sedentară) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 5: interval 1000-5000 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

A.5 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura 
2000. 
 
 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 

semnificativă  
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se 
face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
populația de referință. 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul. 

A.10 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

”≈” – aproximativ egal 
 
 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
magnitudinea tendinței actuale. 

A.14 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

Structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal. 
Specia este în mod cert numeroasă în sit, putând fi observat un 
raport echilibrat între sexe și un număr destul de mare de juvenili 
și subadulți de talii diferite (ținând cont și de detectabilitatea 
redusă a acestora); s-a observat reproducerea cu succes în mai 
multe puncte în cursul anului 2018; nu am observat o mortalitate 
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suspectă (cadavre numeroase, puncte de mortalitate sporită - 
pitfall, mortalitate în trafic etc.), nici semne de morbiditate – 
acestea permit a putea aprecia că structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la normal. 

A.16 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

x – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul. 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.]  

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 1188 Bombina bombina (L., 1758) 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 
40% - 45% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 5000 ha; 
totuși, numai circa 10% din această arie (circa 500 ha) pot fi 
considerate a constitui habitat optimal (de maximă densitate). 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 
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habitatului speciei 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată 
se face pentru prima dată. 
. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

”x” – necunoscută. 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

”≈” – aproximativ egal 
 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

bună (adecvată) 
 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 
 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.15 Starea de conservare ”FV” – favorabilă 
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din punct de vedere 
al habitatului speciei 

 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare (40% din sit, 
circa 4% habitat optimal) şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a specie. 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia 1188 Bombina bombina (L., 1758) 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 ”x” – necunoscută 

C.4 
Raportul dintre 
mărimea populaţiei 

”x” – necunoscută  
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de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele 
speciei din punct de 
vedere al populaţiei 

 X – perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei 
habitatului speciei 

 ”x” – necunoscută 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei 
şi suprafaţa 
habitatului speciei 
în viitor  

 ”x” – necunoscut 
 

C.8 

Perspectivele 
speciei din punct de 
vedere al 
habitatului speciei 

 X – necunoscute 

C.9 
Perspectivele 
speciei în viitor 

 ”X” – necunoscute 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

 Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 
impacturilor asupra speciei în viitor. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

Necunoscută Necunoscută Necunoscute Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Perspective necunoscute din 
punct de vedere a populației. 
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Perspective necunoscute din 
punct de vedere al habitatului. 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu se îndeplinesc condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din 
punct de vedere al 
perspectivelor ca fiind 
favorabilă sau nefavorabilă-
rea, sau nu există date, sau 
datele existente sunt 
insuficiente. 

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 1188 Bombina bombina (L., 1758) 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

Nu este cazul. 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Un parametru este 
necunoscut şi ceilalţi în 
stare favorabilă 

   

 

� 1993  Triturus dobrogicus (triton dunărean, triton cu creastă dobrogean) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 

1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 
Tritonul dunărean, tritonul cu creastă dobrogean  
Directiva Habitate: Anexa IIb 
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate. 
OUG 57/2007 – Anexa 3  (Legea 49/2011) – Specii de plante şi de 
animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de 
conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică 
Categorie IUCN: NT 
Cartea Roșie a Vertebratelor României: EN 
Carpathian List of Endangered Species: VU 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

Populaţie permanentă (sedentară) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Clasa 3: interval 100-500 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

A.5 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura 
2000. 
 
 
 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

semnificativă   
 

A.7 Mărimea reevaluată Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 128 
 

a populaţiei estimate 
în planul de 
management anterior 

face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
populația de referință. 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul. 

A.10 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

”>” – mai mare 
 
 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
magnitudinea tendinței actuale. 

A.14 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

Nu există date privind structura populaţiei. 
În trecut (2007) s-a observat în zonă un raport echilibrat între sexe 
și un număr destul de mare de juvenili și subadulți de talii diferite 
(ținând cont și de detectabilitatea redusă a acestora), precum și 
reproducerea cu succes; în 2018 numărul redus de exemplare 
observate nu permite acest gen de aprecieri. Nu am observat o 
mortalitate suspectă (cadavre numeroase, puncte de mortalitate 
sporită - pitfall, mortalitate în trafic), nici semne de morbiditate. 
Totuși, situația nu permite asprecierea faptului că structura 
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populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 
normal, în prezent. 

A.16 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

”U1” – nefavorabilă-inadecvată 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

x – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul. 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă Nefavorabilă -Inadecvată 
Nefavorabilă 

- Rea 
Necunoscută 

 Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] 
este mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Nu se poate aprecia că structura 
populaţiei pe vârste, 
mortalitatea şi natalitatea nu 
deviază de la normal [A.16.]  

  

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 
20% - 30% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 2300-
3400 ha; totuși, a fost observat efectiv doar în două puncte, ambele 
în lunca inundabilă a Dunării și densitatea speciei este în mod 
evident foarte mică peste tot. 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
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habitatului speciei  

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată 
se face pentru prima dată. 
. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

”x” – necunoscută 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

”x” – necunoscut  

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

”x” – necunoscută  
Nu putem evalua dacă la ora actuală habitatul nu suferă de 
prezența unor specii invazive precum Perccottus glenii, care să fie 
răspunzătoare, cel puțin în parte, de densitatea foarte redusă. Ar 
putea exista și alte probleme, legate de îngustimea zonei 
inundabile după îndiguirile din perioada comunistă, care fac ca 
regimul stagnării apelor în urma inundațiilor să fie afectat.  

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

”x” – necunoscută  
 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.14 
Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 

”x” – necunoscută  
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tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

”U1” – nefavorabilă-inadecvată 
 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscută) B9 – 0, B12 - X 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

 Suprafaţa habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.3.]  este suficient 
de mare (20%-30% din sit) și tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în creştere 
Dar nu putem aprecia că calitatea 
habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
specie. 

  

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia 1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 ”x” – necunoscută 
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C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a 
speciei  

”x” – necunoscută  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
populaţiei 

 X – perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

 ”x” – necunoscută 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

 ”x” – necunoscut 
 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

 X – necunoscute 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

 ”X” – necunoscute 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

 Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 
impacturilor asupra speciei în viitor. 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 
parametrului 

Perspective 

Necunoscută Necunoscută Necunoscute Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 
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Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Perspective necunoscute din 
punct de vedere a populației. 
Perspective necunoscute din 
punct de vedere al habitatului. 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu se îndeplinesc condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct de 
vedere al perspectivelor ca fiind 
favorabilă sau nefavorabilă-rea 
sau nu există date sau datele 
existente sunt insuficiente. 

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3.  Starea globală de 
conservare a speciei 

”U1” – nefavorabilă-inadecvată 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a 
speciei 

”x” – este necunoscută 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 
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pe baza matricii: 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

 Un parametru este necunoscut 
şi ceilalţi doi în stare 
nefavorabilă-inadecvată. 

  

 
 

� 1203  Hyla arborea (brotăcel) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 1203 Hyla arborea (L., 1758) 
Buhai de baltă/izvoraș cu burta roșie 
Directiva Habitate: Anexa IV 
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate. 
OUG 57/2007 – Anexa 4  (Legea 49/2011) – Specii de plante şi 
de animale care necesită o protecție strictă 
Categorie IUCN: LC 
Cartea Roșie a Vertebratelor României: VU 

A.2. Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

Populaţie permanentă (sedentară) 

A.3. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Necunoscută, posibil clasa 1 (10-50) adulți  

A.4. Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei din 
aria naturală 
protejată  

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare 

A.5. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura 
2000. 
 
 

A.6. Mărimea populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 
comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Probabil nesemnificativă  
 

A.7. Mărimea reevaluată 
a populaţiei estimate 

Evaluarea se face pentru prima dată. 
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în planul de 
management anterior 

A.8. Mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă în 
aria naturală 
protejată 

Nu există date. 

A.9. Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ”x” – necunoscut. 

A.11. Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.13. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii populaţiei 
speciei exprimată 
prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15. Structura populaţiei 
speciei 

• nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare 
din punct de vedere 
al populaţiei speciei 

• ”X” – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18. Starea de conservare Nu este cazul 
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necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu sunt date suficiente 
–specia nu a fost 
identificată în teren. 

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 1203 – Hyla arborea 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 
protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la 
practic 100% din suprafața RN Ostrovul Haralambie (39,67 ha). 

B.4. Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 
 

B.5. Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

39,67 ha (aria totală a RN Ostrovul Haralambie) 

B.7. Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe 
datele din teren. 

B.8. Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ”x” – necunoscut 

B.9. Tendinţa actuală a • ”0” – stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.10. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 

B.11. Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• necunoscută 

B.12. Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.13. Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare; 

B.14. Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”x” – necunoscută 

B.15. Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”X” – necunoscută 

B.16. Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

B.17. Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

• ”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 
starea de conservare din punct de vedere al habitatului 
speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

x  (necunoscută) nu există date suficiente 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   

Nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct 
de vedere al habitatului speciei 
ca favorabilă sau nefavorabilă 
– rea sau nu există date 
suficiente sau datele existente 
nu sunt demne de încredere. 

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 1203 – Hyla arborea 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 
C.3. Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
• ”x” – necunoscută; 

C.4. Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”x” – necunoscut. 

C.5. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• X – perspective necunoscute 

C.6. Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă,  
 

C.7. Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal,  
Bazat pe suprafața potențială estimată 

C.8. Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• X – necunoscute. 

C.9. Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”X” – necunoscute 

C.10. Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 

• Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte 
efectul impacturilor asupra speciei în viitor. 
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speciei în viitor 
 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

Sub VRSF 
la fel/deasupra VRSF 

X 
(necunoscute) 

X (necunoscute) Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Ambii parametri 
evaluaţi ca necunoscuţi 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Nu se îndeplinesc condiţiile 
pentru a evalua starea de 
conservare a speciei din punct de 
vedere al perspectivelor ca fiind 
favorabilă sau nefavorabilă-rea, 
sau nu există date, sau datele 
existente sunt insuficiente sau nu 
sunt demne de încredere 

 
 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia 1203 – Hyla arborea 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

• Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”X” – necunoscută 
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D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• ”x” – este necunoscută 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 
globală de conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

   Doi sau mai mulţi parametri 
evaluaţi ca necunoscuţi  
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I.3. SPECII DE MAMIFERE 
 

� 1435 Lutra lutra  (Vidra) 
 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 

1355 Lutra lutra - Vidra 
Directiva Habitate: anexele II și IV 
Acesta este listată în anexa I a CITES.  
Anexa II al Convenției de la Berna 
Anexa I din Convenția de la Bonn (Convenția privind conservarea 
speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS), care recomandă 
cel mai înalt grad de protecție a acesteia. 
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4A  (Legea 49/2011) – Specii de 
plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor 
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială 
avifaunistică 
Categorie IUCN: NT 
Carpathian List of Endangered Species: VU 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a 
speciilor 

Populaţie permanentă (sedentară) 

A.3 

Mărimea 
populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

49- 90 indivizi 
Clasa 2: interval 50-100 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la 
populaţia speciei 
din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 

A.5 

Raportul dintre 
mărimea 
populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată şi 
mărimea 
populaţiei 
naţionale  

Mărimea populației  speciei Lutra lutra din ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu reprezintă 2,94 % - 5.27 % din mărimea 
populaţiei naţionale - Minim 1700 – Maxim 1898 (conform 
raportului Art. 17 al Directivei Habitate, Bouroș, 2014) 

A.6 

Mărimea 
populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

Mărimea populației de vidră la nivelul ariei protejate este estimată 
la 50 – 100 exemplare din specia Lutra lutra, iar populația 
națională este estimată la 1700 – 1898 exemplare. 
Suprafața ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este de 115.212 
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comparata cu 
mărimea 
populaţiei 
naţionale 

Km² iar densitatea vidrelor este estimată la 0,43 – 0,86 indivizi de 
Lutra lutra pe Km². Densitatea populației de vidră la nivel național 
este estimată la 0,0071 – 0,0079 indivizi de vidră pe Km². 
Densitatea populației de vidră din  ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu este de aproximativ 60,56 - 108,86 ori mai mare 
față de cea națională. 

A.7 

Mărimea 
reevaluată a 
populaţiei 
estimate în planul 
de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se 
face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 
în aria naturală 
protejată 

10 – 50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a 
mărimii 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 

În vederea determinării efectivului optim al populației de vidră, 
trebuie corelat numărul de indivizi de vidră identificați  și 
suprafața totală a ariei naturale protejate. 
Vidrele, în funcție de vârstă și sex, utilizează în mod diferit un 
teritoriu, astfel masculii au un teritoriu de aproximativ 15 Km, iar 
femelele de 7 Km, în medie 11 Km , însă acesta poate varia în 
funcție de mai mulți factori: individ, topografie, potențial trofic, 
grad de perturbare, etc. (Erlinge, 1967). 
În vederea determinării efectivului optim al populației de vidră, 
trebuie corelat numărul de indivizi de vidră identificați și 
suprafața totală a ariei naturale protejate. 
Suprafața totală acoperită de ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu este de 115.212 Km². Habitatul utilizat de către vidrele din 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu  a fost calculată după 
următoarele formule: 
Habitat minim 
50 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 550 Km² necesari 
Habitat maxim 
100 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 1100 Km² necesari 
Teritoriul utilizat de către cele 50  - 100 exemplare de vidră, 
cumulat, are o suprafață de 550 - 1100 Km², însă teritoriile 
masculilor se suprapun teritoriilor ocupate de femele, de aceea 
habitatul utilizat de vidre fiind de aproximativ 225 - 550 Km². 
Juvenilii masculi mai mari de doi ani ce devin independenți își vor 
cauta propriul teritoriu, la început de dimensiuni reduse (3 – 4 
Km²). 
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Teritoriul ocupat de populația de vidră (Lutra lutra) de 
aproximativ 50 - 100 de indivizi, din ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu, este mult mai mare, el întinzându-se pe 
suprafețe din afara ariei naturale protejate, astfel suprafața ariei 
protejate pare insuficientă pentru indivizii de vidră ce tranzitează 
aria protejată. 
Totodată habitatul de zone umede optim speciei Lutra lutra nu 
este prezent pe toată suprafața ariei naturale protejate, deoarece 
sectoare din aria protejată au fost declarate pentru alte specii de 
faună cu alte cerințe de habitat. 

A.10 

Raportul dintre 
mărimea 
populaţiei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă 
şi mărimea 
populaţiei actuale 

”>>” – mult mai mare 
 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii 
populaţiei speciei 

”+” –crescătoare 

A.12 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale; 
 

A.13 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii 
populaţiei speciei 

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima 
magnitudinea tendinței actuale. 

A.14 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura 
populaţiei speciei 

structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea deviază de 
la normal, însă nu mult; 

A.16 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

”+” – se îmbunătăţeşte 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 144 
 

A.18 

Starea de 
conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
populaţiei   

Nu este cazul. 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă în aria 
naturală protejată [A.8.] 

   

 
 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului specie 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 1355 Lutra lutra – Vidra 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

Suprafața habitatului actual a speciei: 115.212 km2 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată 
se face pentru prima dată.  
 

B.6 

Suprafaţa  adecvată 
a habitatului speciei 
în aria naturală 
protejată 

225 – 550 Km² 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei  adecvate 
a habitatului speciei 
în aria naturală 

Habitatul utilizat de către vidrele din ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu  a fost calculată după următoarele formule: 
Habitat minim 
50 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 550 Km² necesari 
Habitat maxim 
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protejată 100 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 1100 Km² necesari 
Astfel teritoriul utilizat de către cele 50  - 100 exemplare de vidră, 
cumulat are o suprafață de 550 - 1100 Km², însă teritoriile 
masculilor se suprapun teritoriilor ocupate de femele, de aceea 
habitatul utilizat de vidre fiind de aproximativ 225 - 550 Km². 
Juvenilii masculi mai mari de doi ani ce devin independenți își vor 
cauta propriul teritoriu, la început de dimensiuni reduse (3 – 4 
Km²). 
Teritoriul ocupat de populația de vidră (Lutra lutra) de 
aproximativ 50 - 100 de indivizi, din ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu, este mult mai mare, el întinzându-se pe 
suprafețe din afara ariei naturale protejate, astfel suprafața ariei 
protejate pare insuficientă pentru indivizii de vidră ce tranzitează 
aria protejată. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

”>>” – mult mai mare  
 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

”0” – stabilă,  
 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

medie 
 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

”x” – necunoscută 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

”x” – necunoscută 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 
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al habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

”+” – se îmbunătăţeşte, 
 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscută) 
Tendința actuală a suprafeței: x-necunoscută, tendința actuală a 
calității: - descrescătoare.  

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

 Suprafața habitatului speciei 
este mult mai mică decât 
suprafața adecvată, calitatea 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată este în 
descreștere. 

  

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia 1355 Lutra lutra - Vidra 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 ”+” – crescătoare  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

”>” – mai mare, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

 X – perspective necunoscute 
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C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

 ”x” – necunoscută 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal, dacă se implementează totalitatea 
măsurilor propuse 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

 X – necunoscute 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

 ”X” – necunoscute 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

 Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF şi 
valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

Necunoscută + (crescător) X (necunoscute) Necunoscute 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - 

rele 
Necunoscută 

   Perspective necunoscute 
din punct de vedere a 
populației. 
Perspective necunoscute 
din punct de vedere al 
habitatului. 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

    perspectivele speciei 
în viitor [C.9.] sunt 
necunoscute 

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 1355 Lutra lutra - Vidra 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată, 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

”x” – este necunoscută 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informații suplimentare Nu este cazul. 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.]  
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

 Starea de conservare din punct 
de vedere al populației: FV 
Starea de conservare din punct 
de vedere al habitatului: U1. 
Starea de conservare din punct 
de vedere al perspectivelor: 
necunoscută. 
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I.4. SPECII DE PĂSĂRI 
 

Evaluarea stării de conservare din punctul de vedere al populaţiei acesteia pentru speciile 
de păsări din rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie  a fost realizată diferenţiat, pentru 
fiecare dintre următoarele populaţii: 

• pentru populaţia permanentă (sedentară) în aria naturală protejată sau pentru populaţia 
cuibăritoare în cazul speciilor de avifaună care nu sunt rezidente; 

• pentru populaţia care doar iernează în aria naturală protejată; 
• pentru populaţia aflată în pasaj, pentru odihnă şi/sau hrănire în aria naturală protejată, 

excluzând populaţia care doar iernează. 
În acest context, toate secţiunile următoare au fost completate o dată, de două ori sau de 

trei ori pentru speciile de păsări, în funcţie de tipurile de populaţii prezente în aria naturală 
protejată (populaţie sedentară/cuibăritoare, care iernează, aflată în pasaj). Astfel pentru o anumită 
specie de păsări, poate fi necesară evaluarea atât a stării de conservare a populaţiei cuibăritoare, 
cât și a stării de conservare a populaţiei care iernează, respectiv a stării de conservare a populaţiei 
aflate în pasaj. 

� Alcedo atthis 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia A229  Alcedo atthis 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

• Clasa 0: 1-5 perechi 

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

• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 

• nesemnificativă 
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mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

• Clasa 0: 1-5 perechi 

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

• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 

• ”x” – este necunoscută 
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speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Alcedo atthis A229 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Alcedo atthis A229 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 

• FV – favorabile 
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al habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Alcedo atthis A229 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Ardeola ralloides 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia A024 Ardeola ralloides 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

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

A.3 Mărimea populaţiei • Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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speciei în aria naturală 
protejată 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Clasa 1: 10-50 perechi 

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

• Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

• Clasa 1: 10-50 perechi 

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

• Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
B.1. Specia Ardeola ralloides A024 

B.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
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habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 
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B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Ardeola ralloides A024 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 

• ”≈” – aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ardeola ralloides A024 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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� Aythya nyroca 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia A060 Aythya nyroca 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

• Clasa 1: 1-5 perechi 

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

• Clasa 3: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

 

• 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

• ≈ – aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 
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Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Aythya nyroca A060 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de 
management anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 Tendinţa actuală a • ”0” – stabilă 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 165 
 

calităţii habitatului 
speciei 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în aria 
naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Aythya nyroca A060 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile 
actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în 
viitor un efect 
semnificativ asupra 
speciei [C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  

   

 
 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Aythya nyroca A060 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 

� Botaurus stellaris 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia A021 Botaurus stellaris 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

• Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 
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A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

• Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Botaurus stellaris A021 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 
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B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este 
adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
C.1 Specia Botaurus stellaris A021 

C.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 

• FV – favorabile 
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habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile 
actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în 
viitor un efect 
semnificativ asupra 
speciei [C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Botaurus stellaris A021 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Charadrius dubius 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A136 Charadrius dubius 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

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

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 10-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 10-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Charadrius dubius A136 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 
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anterior 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct 

• ”0” – este stabilă 
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de vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Charadrius dubius A136 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 

• ”≈” – aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Charadrius dubius A136 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 
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� Chlidonias hybrida (hybridus) 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A196 asio hybridus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 

• x – necunoscută 
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speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Chlidonias hybridus A196 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 

≈ 39,67 ha 
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protejată 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 

• ”0” – stabilă 
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de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

- 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Chlidonias hybridus A196 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a 
speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 
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Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Chlidonias hybridus A196 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 

 

� Coracias garrulus 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A231 Coracias garrulus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Coracias garrulus A231 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] 
este stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
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în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 
 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Coracias garrulus A231 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Coracias garrulus A231 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 

• Nu este cazul  
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conservare a speciei 
D.5. Starea globală de 

conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toți cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Delichon urbicum (urbica) 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A253 Delichon urbicum 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 

• nesemnificativă 
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mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Delichon urbica A253 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
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Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Delichon urbica A253 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Delichon urbica A253 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 

• Nu este cazul  
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conservare a speciei 
D.5. Starea globală de 

conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 
 

� Falco peregrinus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A103 Falco peregrinus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 

• nesemnificativă 
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mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 Starea de conservare • - 
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necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Falco peregrinus, Cod Natura 2000 A103 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 

• ”0” – stabilă 
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speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Falco peregrinus, Cod Natura 2000 A103 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei • FV – favorabile 
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din punct de vedere 
al habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea VRSF 
şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Falco peregrinus, Cod Natura 2000 A103 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a 
speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

Nu este cazul 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 

� Falco subbuteo 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru 
a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 Structura populaţiei • structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
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speciei natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
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specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
ŞI 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10] 
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Gallinula chloropus 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A123 Gallinula chloropus 

A.2 
Statut de prezenţă temporală 
a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

- Clasa 3: 50-100 indivizi 

A.4 Calitatea datelor referitoare • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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la populaţia speciei din aria 
naturală protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 
comparata cu mărimea 
populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în planul 
de management anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 3: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere a 
mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 
și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii populaţiei 
speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 
pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii populaţiei 
speciei exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 
aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 
populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei speciei 
• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al populaţiei 
speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de conservare • ”x” – este necunoscută 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 213 
 

din punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată [A.3.] nu este 
mai mică decât mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
în aria naturală protejată 
[A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe 
vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de 
la normal [A.16.]  

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Gallinula chloropus A123 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
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a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere, 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată 
pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Gallinula chloropus A123 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
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perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Gallinula chloropus A1059 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.7. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.8. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.9. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.10. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

� Himantopus himantopus 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A131 Himantopus himantopus 

A.2 Statut de prezenţă • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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temporală a speciilor protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 Magnitudinea tendinţei • nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
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actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Himantopus himantopus A131 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 
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B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Himantopus himantopus A131 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 Raportul dintre • ”≈” – aproximativ egal 
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suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 223 
 

[C.9.] sunt favorabile  
 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Himantopus himantopus A131 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor   

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

� Ixobrychus minutus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A022 Ixobrycus minutus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Ixobrychus minutus A022 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 
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B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct 

• ”0” – este stabilă 
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de vedere al 
habitatului speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată 
pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Ixobrychus minutus A022 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 

• ”≈” – aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ixobrychus minutus A022 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor   

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 
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� Larus melanocephalus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A176 Larus melanocephalus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 

• x – necunoscută 
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speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Larus melanocephalus A176 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 
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B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 
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B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Larus melanocephalus A176 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 

• ”≈” – aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Larus melanocephalus A176 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  
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� Motacilla flava 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A260 Motacilla flava 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 

• x – necunoscută 
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speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Motacilla flava A260 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 
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B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători 
parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii 
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și 
hrană în perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători 
parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători 
parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 
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B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Motacilla flava A260 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 

• ”≈” – aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Motacilla flava A260 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

� Nycticorax nycticorax 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A023 Nycticorax nycticorax 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Nycticorax nycticorax A023 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Nycticorax nycticorax A023 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei • FV – favorabile 
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din punct de vedere 
al habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Nycticorax nycticorax A023 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 

� Oriolus oriolus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A337 Oriolus oriolus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Oriolus oriolus A123 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
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naturală protejată atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Oriolus oriolus A337 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

• ”≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea VRSF 
şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Oriolus oriolus A337 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 
 

� Pelecanus crispus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A020 Pelecanus crispus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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A.5 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată şi mărimea 
populaţiei naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 
și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă şi mărimea 
populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 
pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 
aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 
populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 
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A.16 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Pelecanus crispus A020 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 
Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
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habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul  

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Pelecanus crispus A020 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 

• ”0” – stabilă 
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speciei 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
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[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Pelecanus crispus A020 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Pelecanus onocrotalus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A019 Pelecanus onocrotalus 

A.2 Statut de prezenţă • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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temporală a speciilor protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Pelecanus onocrotalus A019 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării 
şi/sau modelării datelor obţinute prin 
măsurători parţiale; 

B.5 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din planul 
de management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 Suprafaţa  adecvată a ≈ 39,67 ha 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 263 
 

habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

B.7 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața 
rezervației naturale și zona imediat învecinată a 
acesteia, împreună cu particularitățile de habitat 
existente aici și corelate cu atributele asociate 
prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 
Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului speciei 
şi suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării 
şi/sau modelării datelor obţinute prin 
măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării 
şi/sau modelării datelor obţinute prin 
măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din punct 
de vedere al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este 
adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Pelecanus onoctotalus A019 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 
Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 

• ”≈” – aproximativ egal 
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suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Pelecanus onocrotalus A019 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

� Phalacrocorax pygmeus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A393 Phalacrocorax pygmeus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Phalacrocorax pygmaeus A393 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] 
este stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Phalacrocorax pygmaeus A393 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 

• ”0” – stabilă 
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speciei 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea 

viitoare a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) 
=/> (la fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
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[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Phalacrocorax pygmaeus A393 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 
 

� Plegadis falcinellus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A032 Plegadis falcinellus 

A.2 Statut de prezenţă • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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temporală a speciilor protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Plegadis falcinellus A032 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 
Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 275 
 

management anterior 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 Tendinţa stării de • ”0” – este stabilă 
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conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Plegadis falcinellus A032 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 

• ”≈” – aproximativ egal 
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viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile 
actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în 
viitor un efect 
semnificativ asupra 
speciei [C.10] , 
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Plegadis falcinellus A032 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Riparia riparia 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A249 Riparia riparia 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Riparia riparia A249 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Riparia riparia A249 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei • FV – favorabile 
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din punct de vedere 
al habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Riparia riparia A249 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul 

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

� Sterna caspia 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A190 Sterna caspia 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Sterna caspia A1280 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 Metodologia de Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
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apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 

Nu este cazul 
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habitatului speciei 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] 
este stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Sterna caspia A1280 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
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[C.9.] sunt favorabile  
 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sterna caspia A1280 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 
 

� Sterna hirundo 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A193 Sterna hirundo 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Sterna hirundo A193 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

 
≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 Suprafaţa  adecvată a ≈ 39,67 ha 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

Nu este cazul 
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speciei 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Sterna hirundo A193 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a 
speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 

• ”0” – stabilă 
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speciei 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea 

viitoare a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) 
=/> (la fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile 
actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în 
viitor un efect 
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semnificativ asupra 
speciei [C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sterna hirundo A193 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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� Upupa epops 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A232 Upupa epops 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 

• x – necunoscută 
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speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Upupa epops A232 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 
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B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 

• ”0” – stabilă 
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speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Upupa epops A232 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 Tendinţa viitoare a • ”0” – stabilă,  
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 
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Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Upupa epops A232 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Vanellus vanellus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A142 Vanellus vanellus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Vanellus vanellus A142 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 308 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este 
adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Vanellus vanellus A142 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea VRSF 
şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10] perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Vanellus vanellus A142 
A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 
naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare 
necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 
suplimentare 

- 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Rallus aquaticus 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A118 Rallus aquaticus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 
și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 
pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 
aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 
populaţiei speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populaţiei 
de referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] sau [A.10.] 
Structura populaţiei pe 
vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la 
normal [A.16.]  

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Rallus aquaticus A118 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
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habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 

• ”0” – este stabilă 
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speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este 
adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Rallus aquaticus A118 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a mărimii 
populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă pentru 
starea favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a suprafeţei 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului speciei 
şi suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al habitatului 
speciei 

• FV – favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în viitor • ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra speciei în 
viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea VRSF 
şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
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avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Rallus aquaticus A118 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 

 

� Haematopus ostralegus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A130 Haematopus ostralegus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 Mărimea populaţiei • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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speciei în aria naturală 
protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 Magnitudinea tendinţei • nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
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actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Haematopus ostralegus A130 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 Suprafaţa  adecvată a ≈ 39,67 ha 
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habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 

• ”0” – este stabilă 
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habitatului speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată 
pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Haematopus ostralegus A130 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 

• FV – perspective bune 
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populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
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avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Haematopus ostralegus A130 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Himantopus himantopus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A131 Himantopus himantopus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
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protejată - Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
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populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Himantopus himantopus A131 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 
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B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 

Nu este cazul 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 326 
 

de vedere al habitatului 
speciei 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Himantopus himantopus A131 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
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perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Himantopus himantopus A131 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă 

   

 
 

� Larus genei 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A180 Larus genei 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 Calitatea datelor • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Larus genei A180 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Larus genei A180 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 Raportul dintre • ”≈” – aproximativ egal 
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suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
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[C.9.] sunt favorabile  
 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Larus genei A180 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 

 
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Larus canus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A182 Larus canus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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speciei din aria naturală 
protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 
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A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Larus canus A182 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 
Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
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speciei în aria naturală 
protejată 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 
habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de 
mare şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau 
în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Larus canus A182 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

• ”≈” – aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Larus canus A182 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Gelochelidon nilotica 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A660 Gelochelidon nilotica 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 Raportul dintre mărimea • 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 Starea de conservare din • ”FV” – favorabilă 
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punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Gelochelidon nilotica A660 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
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aria naturală 
protejată 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung a 
speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Gelochelidon nilotica A660 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

• ”≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Gelochelidon nilotica A660 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 
 

� Chlidonias niger 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A197 Chlidonias niger 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 Raportul dintre mărimea • 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de • ”x” – este necunoscută 
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conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Chlidonias niger A197 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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a habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Chlidonias niger A197 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în viitor un 
efect semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Chlidonias niger A197 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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în aria naturală 
protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Chlidonias leucopterus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A198 Chlidonias leucopterus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Chlidonias leucopterus A198 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Chlidonias leucopterus A198 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Chlidonias leucopterus A198 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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în aria naturală 
protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Asio otus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A221 Asio otus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Asio otus A221 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Asio otus A221 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea VRSF 
şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Asio otus A221 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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în aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere) 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Athene noctua 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A218 Athene noctua 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 Mărimea populaţiei • nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 

• ”x” – este necunoscută 
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speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Athene noctua A218 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Athene noctua A218 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 
presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Athene noctua A218 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Strix aluco 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A219 Strix aluco 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Strix aluco A219 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 373 
 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Strix aluco A219 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în • ”FV” – favorabile 
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viitor 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Strix aluco A219 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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în aria naturală 
protejată 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 

 

� Caprimulgus europaeus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A224 Caprimulgus europaeus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Caprimulgus europaeus A224 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Caprimulgus europaeus A224 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în • ”FV” – favorabile 
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viitor 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Caprimulgus europaeus A224 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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protejată 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri sunt 
în stare favorabilă  

   

 
 

� Dendrocopos major 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A237 Dendrocopos major 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

• nesemnificativă 
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protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Dendrocopos major A237 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 

 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Dendrocopos major A237 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 387 
 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Dendrocopos major A237 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Dendrocopos minor 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A242 Dendrocopos minor 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Dendrocopos minor A242 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 Raportul dintre • ” ≈” – aproximativ egal 
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suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 392 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Dendrocopos minor A242 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Dendrocopos minor A242 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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în aria naturală 
protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă 

   

 
 

� Lanius excubitor 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A340 Lanius excubitor 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 Mărimea populaţiei • nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 

• ”x” – este necunoscută 
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speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Lanius excubitor A340 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 
asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 
Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea rezervației în 
principal pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa actuală 
a calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Lanius excubitor A340 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Lanius excubitor A340 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Erithacus rubecula 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A1029 Erithacus rubecula 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Erithacus rubecula A269 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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a habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
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[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

 
 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Erithacus rubecula A269 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Erithacus rubecula A269 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 
D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Passer hispaniolensis 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A355 Passer hispaniolensis 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Passer hispaniolensis A355 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 

• ”0” – stabilă 
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speciei 

B.10 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Passer hispaniolensis A355 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Passer hispaniolensis A355 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare -  
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Sturnus roseus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A353 Sturnus roseus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 Mărimea populaţiei • nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 

• ”x” – este necunoscută 
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speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Sturnus roseus A353 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 
a habitatului speciei 
din planul de 
management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a 
habitatului speciei în 
aria naturală 
protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor 
privind tendinţa 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria 
naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 
globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct 
de vedere al 
habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
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habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Sturnus roseus A353 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sturnus roseus A353 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 
D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Corvus corax 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A990 Corvus corax 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Corvus corax A350 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 421 
 

tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
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aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Corvus corax A350 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Corvus corax A350 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 
D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Anser erythropus 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A042 Anser erythropus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Anser erythropus A042 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 Calitatea habitatului speciei • bună (adecvată) 
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în aria naturală protejată 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Anser erythropus A042 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anser erythropus A042 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Oxyura leucocephala 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A071 Oxyura leucocephala 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Oxyura leucocephala A071 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Oxyura leucocephala A071 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Oxyura leucocephala A071 
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A.2. Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Aquila clanga 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A090 Aquila clanga 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Aquila clanga A090 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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a habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] 
este stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Aquila clanga A090 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Aquila clanga A090 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Accipiter nisus 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A086 Accipiter nisus 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Accipiter nisus A086 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Accipiter nisus A086 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Accipiter nisus A086 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Accipiter gentilis  
 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A085 Accipiter gentilis 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 Raportul dintre mărimea • 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de • ”x” – este necunoscută 
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conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Accipiter gentilis A085 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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a habitatului speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Accipiter gentilis A085 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în • ”FV” – favorabile 
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viitor 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Accipiter gentilis A085 
A.2. Tipul populaţiei speciei • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Buteo buteo 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A087 Buteo buteo 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

• nesemnificativă 
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protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Buteo buteo A087 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 Tendinţa actuală a • ”0” – stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Buteo buteo A087 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 459 
 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 
actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Buteo buteo A087 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Falco cherrug 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A511 Falco cherrug 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Falco cherrug A511 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
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Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Falco cherrug A511 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
 
 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 465 
 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Falco cherrug A511 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 
D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 

� Netta rufina 

 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A058 Netta rufina 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 

 
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Netta rufina A058 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi tendinţa 
actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă sau în 
creştere 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 470 
 

Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  este 
adecvată pentru supravieţuirea pe 
termen lung a speciei 

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Netta rufina A058 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în viitor 
[C.9.] sunt favorabile  

   

 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Netta rufina A058 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  
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D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 
 

� Anas strepera 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A051 Anas strepera 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Anas strepera A051 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele 
de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind • medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Anas strepera A051 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viito 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas strepera A051 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală 
protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare favorabilă  

   

 
 

� Anas crecca 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A052 Anas crecca 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 
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A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Anas crecca A052 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

• ” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.3.]  este 
suficient de mare şi 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei [B.9] este stabilă 
sau în creştere 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată [B.11]  este 
adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen 
lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Anas crecca A052 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei din • FV – favorabile 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 
naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
A.1. Specia Anas crecca A052 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

   

 

 

� Ardea cinerea  
 

Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia A028 Ardea cinerea 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 Raportul dintre mărimea • 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

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

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 Starea de conservare din • ”FV” – favorabilă 
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punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 
al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia A028 Ardea cinerea 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
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perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa actuală 
a habitatului speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.3.]  
este suficient de mare şi 
tendinţa actuală a suprafeţei 
habitatului speciei [B.9] este 
stabilă sau în creştere 
Calitatea habitatului speciei în 
aria naturală protejată [B.11]  
este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Ardea cinerea A028 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• FV – favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 

   

 
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, nu 
vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei 
[C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ardea cinerea A028 
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A.2. Tipul populaţiei speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3. Starea globală de 
conservare a speciei 

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 
 

� Falco naumanni 

 
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco naumanni, cod Natura 2000: A095 

A.2 
Statut de prezenţă 
temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 
măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 
măsură pentru populația speciei”. 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 
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protejată  respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 
naţională a speciei.”. 
  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria 
naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 
măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 
măsură pentru populația speciei”. 

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

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 
apreciere a mărimii 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 
conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei 
speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al populaţiei   

• - 

 
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Starea de conservare din punct 
de vedere al populaţiei speciei 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1. Specia Falco naumanni, cod Natura 2000: A095 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

≈ 39,67 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată. 
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planul de management 
anterior 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

≈ 39,67 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației 
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea 
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

• ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 
habitatului speciei funcţie 
de tendinţa suprafeţei şi 
de tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

• ”0” – este stabilă 
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B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
-inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.3.]  este suficient de mare 
şi tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului speciei 
[B.9] este stabilă sau în 
creştere 
Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată 
[B.11]  este adecvată pentru 
supravieţuirea pe termen lung 
a speciei 

   

 
 
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Falco naumanni, cod Natura 2000: A095 

A.2. 
Tipul populaţiei 
speciei în aria 
naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al populaţiei 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere 
al habitatului speciei 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 
în viitor 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 
parametrului 

Tendinţă  
viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 
VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 
VRSF 

= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 
pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 
stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile 
actuale şi ameninţările 
viitoare, nu vor avea în 
viitor un efect 
semnificativ asupra 
speciei [C.10]  
perspectivele speciei în 
viitor [C.9.] sunt 
favorabile  

   

 
 
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Falco naumanni, cod Natura 2000: A095 
A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 
• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 
conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor  

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 
sunt în stare 
favorabilă  
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II. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A FIECĂRUI TIP DE HABITAT DE 
INTERES CONSERVATIV 
 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărui tip de habitat s-a realizat pe baza 
evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al: 

• suprafeţei ocupate; 

• structurii şi funcţiilor sale specifice; 

• perspectivelor sale în viitor. 
 
 

II.1. HABITATE UMEDE (DE APĂ DULCE) 
 

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

 
Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 
Nr Parametru Descriere 

E.1 
Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară  

E.2 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3130  
 

E.3 

Suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în 
aria naturală 
protejată 

4,98 ha  
* date provenite din evaluări şi cartări directe, efectuate în teren 

E.4 

Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
ocupată de tipul de  
habitat în aria 
naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 
 

E.5 

Raportul dintre 
suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în 
aria naturală 
protejată şi suprafaţa 
ocupată de acesta la 
nivel naţional 

0,00146% (0-2% corespunzătoare clasei „C” din formularul 
standard Natura 2000) 
*340.000 ha (3.400 km2) pe plan naţional, conform cu: Raportul 
sintetic privind starea de conservare a speciilor si habitatelor din 
România - Simona Mihăilescu, Daniela Strat, Ion Cristea, Viorica 
Honciuc. Constanța: Editura Dobrogea, 2015. 

E.6 

Suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în 
aria naturală  
comparată cu 
suprafaţa totală 
ocupată de acesta la 

Nesemnificativă 
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nivel naţional  

E.7 

Suprafaţa reevaluată 
ocupată de tipul de 
habitat estimată în 
planul de 
management anterior 

Nu este cazul, nu există un plan de management anterior. 
Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

E.8 

Suprafaţa de 
referinţă pentru 
starea favorabilă a 
tipului de habitat în 
aria naturală 
protejată 

23,08 ha, conform Formularului standard al sitului ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, actualizat 2017. 
 
 

E.9 

Metodologia de 
apreciere a 
suprafeţei de 
referinţă pentru 
starea favorabilă a 
tipului de habitat din 
aria naturală 
protejată 

Nu există informaţii privind metodologia de apreciere a suprafeţei 
de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de habitat din aria 
naturală protejată, conform Formularului standard al sitului 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, actualizat 2017. Calitatea 
datelor este considerată Bună. 
 

E.10 

Raportul dintre 
suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă a tipului 
de habitat şi 
suprafaţa actuală 
ocupată 

”>>” – mult mai mare, (de regulă echivalent cu mai mult de 10% 
faţă de suprafaţa de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de 
habitat) - suprafața evaluată corespunde la 21,6% al suprafeței de 
referință. 

E.11 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

• ”-” – descrescătoare. 
Raportându-ne la suprafața din formularul standard putem 
considera că tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat faţă de 
suprafaţa ocupată de tipul de habitat în urmă cu 5-6 ani este ”-” – 
descrescătoare.  

E.12 

Reducerea suprafeţei 
tipului de habitat se 
datorează restaurării 
altui tip de habitat  

Nu 
 

E.13 

Explicaţii asupra 
motivului 
descreşterii 
suprafeţei tipului de 
habitat 

Nu este cazul. 

E.14 
Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 

Insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 
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tipului de habitat 

E.15 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat. 

E.16 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
suprafeţei tipului de  
habitat exprimată 
prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat. 

E.17 

Schimbări în tiparul 
de distribuţie a 
suprafeţelor tipului 
de habitat   

Nu există date suficiente privind schimbările tiparului de 
distribuţie al suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 
protejate. 

E.18 

Starea de conservare 
a tipului de habitat 
din punct de vedere 
al suprafeţei ocupate  

”U2” – nefavorabilă - rea 
 

E.19 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului 
de habitat din punct 
de vedere al 
suprafeţei ocupate  

”-” – se înrăutăţeşte 

E.20 

Detalii asupra stării 
de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
suprafeţei ocupate 

Nu este cazul. 
 

 
Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeţei ocupate 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 
aria naturală protejată  [E.3]  este  mai 
mică cu mai mult de 10% faţă de 
Suprafaţa de referinţă pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat din aria 
naturală protejată  [E.8.]  sau Raportul 
dintre suprafaţa de referinţă pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat şi suprafaţa 
actuală ocupată [E.10.] are valoarea ”>>” 
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Tabelul F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

F.1. 
Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

F.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3130  
 

F.3 
Structura şi funcţiile 
tipului de habitat 

Structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile sale 
tipice nu se află în condiţii bune, dar nici mai mult de 25% din 
suprafaţa tipului de habitat nu este deteriorată în ceea ce priveşte 
structura şi funcţiile sale (incluzând și speciile sale tipice). 
Pe o suprafață de cca 20% din suprafața sa, habitatul 3130 este 
afectat de prezența speciilor invazive și ruderale care colonizează 
suprafața respectivă eliminând speciile caracteristice habitatului. 
Prin îmbogățirea cu material organic provenit de la animalele care 
pășunează pe malurile canalelor, evoluția vegetației se îndreaptă 
spre instalarea populațiilor specifice alianței Bidention, bogate în 
elemente ca Bidens tripartita, Polygonum minus, Echinochloa 
crus-galli ș.a., cu efecte semnificative numai în câteva poligoane. 

F.4 

Starea de conservare 
a tipului de habitat 
din punct de vedere 
al structurii şi al 
funcţiilor specifice 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 
 

F.5 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului 
de habitat din punct 
de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

”0” – este stabilă  

F.6 

Detalii asupra stării 
de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

Nu este cazul. 

 
Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al 

structurii şi funcţiilor specifice habitatului 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă –

rea 
Necunoscută 

 Structura şi funcţiile tipului 
de habitat, incluzând şi 
speciile sale tipice nu se află 
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în condiţii bune, dar nici mai 
mult de 25% din suprafaţa 
tipului de habitat nu este 
deteriorată în ceea ce 
priveşte structura şi funcţiile 
sale (incluzând și speciile 
sale tipice); [F.3.] 

 
 
Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 
Nr Parametru Descriere 

G.1. 
Clasificarea tipului de 
habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3130  
 

G.3 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

• ”-” – descrescătoare. 
Deși evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat 3130 în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată, s-au observat 
presiuni și amenințări care ar putea fi responsabile de declinul 
mare al suprafeței față de suprafața evaluată în Formularul 
standard actualizat în anul 2017: malurile canalelor sunt puternic 
ruderalizate, sunt invadate de buruieni și specii invazive, 
canalele și bălțile din sit fiind amplasate în proximitatea 
localităților și terenurilor agricole, ceea ce determină o creștere a 
gradului de ruderalizare a suprafețelor favorabile dezvoltării 
habitatului 3130. Aceste presiuni și amenințări ar putea reduce 
în continuare suprafața habitatului 3130 identificată și 
cartografiată în urma studiilor de teren.  

G.4 

Raportul dintre 
suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă şi suprafaţa 
tipului de habitat în 
viitor  

• ”>>” – mult mai mare. 

Diferența dintre suprafața de referință și suprafața actuală este 
deosebit de mare, iar chiar dacă s-ar menține suprafața actuală în 
viitor, această diferență nu ar scădea semnificativ. 

G.5 
Perspectivele tipului 
de habitat în viitor 

• U1 – perspective inadecvate. 

G.6 

Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
tipului de habitat în 
viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra tipului de habitat, afectând  semnificativ 
viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen 
lung a tipului de 
habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea fi 
asigurată. 
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Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de 
vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de 

management actual 
Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

 Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale 
şi ameninţările viitoare, vor 
avea în viitor un efect 
cumulat mediu, semnificativ 
asupra tipului de habitat; 
[G.6.] 
ŞI 
viabilitatea pe termen lung a 
tipului de habitat ar putea fi 
asigurată [G.7.] 

  

 

Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 
Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de 
habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al tipului 
de habitat 

3130  
 

H.3. Starea globală de 
conservare a tipului 
de habitat 

”U2” – nefavorabilă - rea 
 

H.4. Tendinţa stării globale 
de conservare a 
tipului de habitat 

”0” – este stabilă. 
 

H.5. Detalii asupra stării 
globale de conservare 
a tipului de habitat 
necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6. Descrierea stării 
globale de conservare 
a tipului de habitat în 
aria naturală protejată 

Starea globală de conservare a habitatului 3130 în aria naturală 
protejată este ”U2” – nefavorabilă - rea. Analizând parametrii în 
funcție de care se evaluează starea globală de conservare a 
habitatului 3130 în aria naturală protejată s-a stabilit că: Starea de 
conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 
ocupate [E.18] este ”U2” – nefavorabilă - rea, Starea de 
conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi 
al funcţiilor specifice [F.4.] este ”U1” – nefavorabilă – 
inadecvată și Starea de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al perspectivelor sale viitoare [G.5] este nefavorabilă – 
inadecvată. 
În ROSCI0131 habitatul 3130 a fost identificat pe trei suprafețe 
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relativ mici, pe malurile canalului de pe raza localității 
Independența, fiind edificat de asociația Cyperetum flavescentis 
W. Koch ex Aichinger 1933 sass. cyperetosum fusci, aparținând 
clasei Isoëto-Nanojuncetea. Suprafața pe care a fost identificat 
habitatul în sit este mult mai mică față de suprafața estimată în 
Formularul Standard al sitului actualizat în anul 2017. Diferența 
dintre suprafața de referință și suprafața actuală este deosebit de 
mare, iar chiar dacă s-ar menține suprafața actuală în viitor, 
această diferență nu ar scădea semnificativ. Deși evaluarea 
suprafeței ocupate de tipul de habitat 3130 în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată, s-au observat presiuni și 
amenințări care ar putea fi responsabile de declinul mare al 
suprafeței față de suprafața evaluată în Formularul standard 
actualizat în anul 2017: malurile canalelor sunt puternic 
ruderalizate, sunt invadate de buruieni și specii invazive, canalele 
și bălțile din sit fiind amplasate în proximitatea localităților și 
terenurilor agricole, ceea ce determină o creștere a gradului de 
ruderalizare a suprafețelor care ar putea fi favorabile dezvoltării 
habitatului 3130. Aceste presiuni și amenințări ar putea reduce în 
continuare suprafața habitatului 3130 identificată și cartografiată 
în urma studiilor de teren.  
S-a constatat că una dintre activitățile cu impact negativ asupra 
habitatului este reprezentată de pășunatul neintensiv al oilor și în 
amestec de animale care duce la o îngrășare a solului cu material 
organic și la schimbarea compoziţiei specifice a fitocenozelor 
care edifică habitatul, pe anumite suprafețe chiar la dispariţia 
completă a speciilor de plante caracteristice pentru habitatul 3130 
și la instalarea unor specii nitrofile. Astfel, prin îmbogățirea cu 
material organic provenit de la animalele care pășunează pe 
malurile canalelor, evoluția vegetației se îndreaptă spre instalarea 
populațiilor specifice alianței Bidention, bogate în elemente ca 
Bidens tripartita, Polygonum minus, Echinochloa crus-galli ș.a., 
cu efecte semnificative numai în câteva poligoane, în special în 
zona de lângă drumul 307A și malul canalului situat pe latura 
opusă față de stână. De asemenea, pășunatul în zonele umede este 
principalul factor responsabil de tasarea şi eroziunea solului. 
Prezența gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere pe malurile 
canalului sau în proximitatea canalului de la localitatea 
Independența favorizează înmulțirea speciilor ruderale și 
invazive. Astfel, s-au înmulțit foarte mult speciile invazive, cum 
ar fi Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Amaranthus 
retroflexus, A. albus, A. crispus, Daucus carota, Datura 
stramonium, Erigeron canadensis, specii de Chenopodiaceae 
ș.a., în special la limita sitului de lângă drumul 307A, de la 
localitatea Independența și pe latura canalului opusă față de stână. 
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În aceste zone habitatul 3130 este sufocat pe o suprafață 
importantă de specii invazive, acestea înlocuind prin competiţie 
directă speciile caracteristice habitatului 3130. Gradul de 
ruderalizare imprimat de prezența gunoiului este demonstrat și de 
prezenţa speciilor caracteristice claselor Artemisietea şi 
Stellarietea mediae, ruderalizarea fiind mai pregnantă în câteva 
poligoane din fragmentul de habitat aflat în proximitatea stânei. 
Speciile ruderale și invazive reunesc global un procentaj mediu 
de 20%. 
Dacă nu se implementează măsurile corespunzătoare de 
management toate aceste aspecte pot duce la pierdere directă de 
habitat și la diminuarea calitativă a habitatului (otrăvirea solului 
cu materiale provenite din gunoaie solide). 

 
Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor a 
trei parametri, respectiv: 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 
ocupate [E.17]; 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al 
funcţiilor specifice [F.4.] 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor 
sale viitoare [G.5]; 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Unul sau mai mulţi 
parametri sunt în 
stare rea. 

 

 
 

� 3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition 

 
Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 
Nr Parametru Descriere 

E.1 
Clasificarea tipului de 
habitat 

• EC - tip de habitat de importanţă comunitară. 
 

E.2 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3150  
 

E.3 
Suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în aria 
naturală protejată 

84,74 ha (valoare efectivă a suprafeţei). 

E.4 Calitatea datelor • bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
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pentru suprafaţa 
ocupată de tipul de  
habitat în aria naturală 
protejată 

complete. 
 

E.5 

Raportul dintre 
suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în aria 
naturală protejată şi 
suprafaţa ocupată de 
acesta la nivel naţional 

0,015% (0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul 
standard Natura 2000). 
* 540.000 ha (5.400 km2) pe plan naţional, conform cu: 
Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor si 
habitatelor din România - Simona Mihăilescu, Daniela Strat, 
Ion Cristea, Viorica Honciuc. Constanța: Editura Dobrogea, 
2015. 

E.6 

Suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în aria 
naturală  comparată cu 
suprafaţa totală 
ocupată de acesta la 
nivel naţional  

• semnificativă.  
 

E.7 

Suprafaţa reevaluată 
ocupată de tipul de 
habitat estimată în 
planul de management 
anterior 

Nu există un plan de management anterior. 
Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în aria naturală 
protejată se face pentru prima dată. 

E.8 

Suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă a tipului de 
habitat în aria naturală 
protejată 

84,74 ha. 

E.9 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă a 
tipului de habitat din 
aria naturală protejată 

Inventariere în teren și cartografiere. 

E.10 

Raportul dintre 
suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă a tipului de 
habitat şi suprafaţa 
actuală ocupată 

• ”≈” – aproximativ egal. 

E.11 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

• ”0” – stabilă. 
 

E.12 
Reducerea suprafeţei 
tipului de habitat se 

Nu este cazul. 
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datorează restaurării 
altui tip de habitat  

E.13 

Explicaţii asupra 
motivului descreşterii 
suprafeţei tipului de 
habitat 

Nu este cazul. 

E.14 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
tipului de habitat 

• bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete. 

 

E.15 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

Nu este cazul. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat 
în aria naturală protejată se face pentru prima dată. 

E.16 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
suprafeţei tipului de  
habitat exprimată prin 
calificative 

Nu este cazul. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat 
în aria naturală protejată se face pentru prima dată. 

E.17 

Schimbări în tiparul de 
distribuţie a 
suprafeţelor tipului de 
habitat   

• nu există schimbări în tiparul de distribuţie al 
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 
protejate sau acestea sunt nesemnificative. 

E.18 

Starea de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
suprafeţei ocupate  

• ”FV” – favorabilă. 

E.19 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de 
vedere al suprafeţei 
ocupate  

Nu este cazul. 

E.20 

Detalii asupra stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de 
vedere al suprafeţei 
ocupate 

Nu este cazul. 

 
Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeţei ocupate 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Tendinţa actuală a suprafeţei 
tipului de habitat [E.11.] este 
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stabilă  
Raportul dintre suprafaţa de 
referinţă pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat 
şi suprafaţa actuală ocupată 
[E.10.] are valoarea ”=”  
nu există schimbări în tiparul 
de distribuţie al suprafeţelor 
tipului de habitat în cadrul 
ariei naturale protejate sau 
acestea sunt nesemnificative 
[E.17.] 

 
Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 
Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 
habitat 

• EC - tip de habitat de importanţă comunitară. 

E.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3150 

F.3 
Structura şi funcţiile 
tipului de habitat 

• structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile 
sale tipice se află în condiţii bune, fără deteriorări 
semnificative. 

F.4 

Starea de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

• ”FV” – favorabilă. 

F.5 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de 
vedere al structurii şi 
al funcţiilor specifice 

”0” – este stabilă. 

F.6 

Detalii asupra stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de 
vedere al structurii şi 
al funcţiilor specifice 

Nu este cazul. 
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Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al 
structurii şi funcţiilor specifice habitatului 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă –rea Necunoscută 

Structura şi funcţiile 
tipului de habitat, 
incluzând şi speciile 
sale tipice se află în 
condiţii bune, fără 
deteriorări 
semnificative; [F.3.] 

   

 
 

Tabelul G) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 
habitat 

• EC - tip de habitat de importanţă comunitară. 

E.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3150 

G.3 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

• ”0” – stabilă. 

G.4 

Raportul dintre 
suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă şi suprafaţa 
tipului de habitat în 
viitor  

• ”≈” – aproximativ egal. 

G.5 
Perspectivele tipului 
de habitat în viitor 

• FV – perspective bune. 

G.6 

Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
tipului de habitat în 
viitor 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 
sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 
semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 
habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen 
lung a tipului de 
habitat 

• viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 
asigurată. 
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Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de 
vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de 

management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 
respectiv presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, nu vor 
avea în viitor un efect 
semnificativ asupra tipului de 
habitat; [G.6.] 
perspectivele tipului de 
habitat în viitor [G.5.]  sunt 
bune SAU  viabilitatea pe 
termen lung a tipului de 
habitat este asigurată [G.7.] 

   

  

Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 
Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea 
tipului de habitat 

• EC - tip de habitat de importanţă comunitară. 

E.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

3150 

H.3. Starea globală de 
conservare a 
tipului de habitat 

• ”FV” – favorabilă. 

H.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a 
tipului de habitat 

• ”0” – este stabilă. 

H.5. Detalii asupra 
stării globale de 
conservare a 
tipului de habitat 
necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6. Descrierea stării 
globale de 
conservare a 
tipului de habitat 
în aria naturală 
protejată 

Starea globală de conservare a habitatului 3150 în aria naturală 
protejată este ”FV” – favorabilă. Unul dintre parametri este  
necunoscut şi ceilalţi doi în stare favorabilă, respectiv: Starea de 
conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 
ocupate [E.18] este ”x” – este necunoscută, Starea de conservare a 
tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor 
specifice [F.4.] este ”FV” – favorabilă și Starea de conservare a 
tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare 
[G.5] este”FV” – favorabilă. 
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Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 
Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor a 
trei parametri, respectiv: 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 
ocupate [E.18]; 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al 
funcţiilor specifice [F.4.] 

• Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor 
sale viitoare [G.5]; 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Unul dintre parametri este  
necunoscut şi ceilalţi 2 în 
stare favorabilă. 

   

 
 

� 3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 
 

Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 
Clasificarea tipului de 
habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară  

E.2 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3270  
 

E.3 
Suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în aria 
naturală protejată 

 1400 ha.  Suprafața estimată în urma verificărilor în teren este 
semnificativ mai mică decât cea estimată în Formularul 
standard, dar acest fapt este normal deoarece suprafața ocupată 
de acest tip de habitat variază semnificativ în funcție de nivelul 
apelor Dunării. 

E.4 

Calitatea datelor 
pentru suprafaţa 
ocupată de tipul de  
habitat în aria naturală 
protejată 

Estimări statistice robuste raportate la nivelul și turbiditatea apei 
în perioada de studiu. 

 

E.5 

Raportul dintre 
suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în aria 
naturală protejată şi 
suprafaţa ocupată de 
acesta la nivel naţional 

2304 ha/12800 ha = 18% 
* 12800 ha (128 km2) pe plan naţional, conform: Raportul 
sintetic privind starea de conservare a speciilor si habitatelor din 
RO, Simona Mihãilescu, Daniela Strat, Ion Cristea, Viorica 
Honciuc. – 
Constanța : Editura Dobrogea. 2015. 

E.6 
Suprafaţa ocupată de 
tipul de habitat în aria 

Semnificativă 
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naturală  comparată cu 
suprafaţa totală 
ocupată de acesta la 
nivel naţional  

E.7 

Suprafaţa reevaluată 
ocupată de tipul de 
habitat estimată în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă a tipului de 
habitat în aria naturală 
protejată 

2304 ha, conform Formularului standard al sitului ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, actualizat 2017. 
 
 

E.9 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei 
de referinţă pentru 
starea favorabilă a 
tipului de habitat din 
aria naturală protejată 

Nu există informaţii privind metodologia de apreciere a 
suprafeţei de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de 
habitat din aria naturală protejată, conform Formularului 
standard al sitului ROSCI0131Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 
actualizat 2017. Calitatea datelor este considerată Bună. 
 

E.10 

Raportul dintre 
suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă a tipului de 
habitat şi suprafaţa 
actuală ocupată 

”<” – mai mic 
 

E.11 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

”0” – stabilă  

E.12 

Reducerea suprafeţei 
tipului de habitat se 
datorează restaurării 
altui tip de habitat  

Nu 
 

E.13 

Explicaţii asupra 
motivului descreşterii 
suprafeţei tipului de 
habitat 

Acest tip de habitat este caracterizat de o dinamică crescută, 
aflându-se în strictă dependență de regimul hidrologic al 
Dunării.  
Reducerea suprafeței ocupate de acest habitat poate fi cauzatăde 
dragare cu depozitare pe maluri sau fenomenelor naturale. 

E.14 

Calitatea datelor 
privind tendinţa 
actuală a suprafeţei 
tipului de habitat 

Evaluarea calității datelor cu privire la suprafața actuală a 
acestui tip de habitat este bună fiind rezultatul investigațiilor și 
măsuratorilor de teren coroborate cu cartarea pe imagini 
satelitate, dar habitatul este caracterizat de o dinamică ridicată.  

E.15 
Magnitudinea 
tendinţei actuale a 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat. 
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suprafeţei tipului de 
habitat 

E.16 

Magnitudinea 
tendinţei actuale a 
suprafeţei tipului de  
habitat exprimată prin 
calificative 

Desi exista elemente referitoare la suprafata ocupata cu acest tip 
de habitat nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat. 

E.17 

Schimbări în tiparul de 
distribuţie a 
suprafeţelor tipului de 
habitat   

Considerăm că nu este esențială cunoașterea tiparului de 
distribuție în detaliu dat fiind dinamica acestui habitat. 

E.18 

Starea de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
suprafeţei ocupate  

”FV” – favorabilă 
 

E.19 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de 
vedere al suprafeţei 
ocupate  

”0” – este stabilă 
 

E.20 

Detalii asupra stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de 
vedere al suprafeţei 
ocupate 

Nu este cazul. 

 
Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeţei ocupate 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Starea de conservare a tipului de habitat 
din punct de vedere al suprafeţei ocupate 
este favorabilă 

   

 
 

Tabelul F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

F.1. 
Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

F.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3270  
 

F.3 
Structura şi funcţiile 
tipului de habitat 

Structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile sale 
tipice se află în condiţii bune, fără deteriorări semnificative. 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 513 
 

F.4 

Starea de conservare 
a tipului de habitat 
din punct de vedere 
al structurii şi al 
funcţiilor specifice 

”FV” – favorabilă.  
 

F.5 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului 
de habitat din punct 
de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

Nu este cazul. 
 

F.6 

Detalii asupra stării 
de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

Zonele ocupate de acest habitat sunt inundate frecvent de apele 
Dunării. În funcție de momentul retragerii apei, asociațiile se 
dezvoltă rapid. Pot fi considerate ca habitate pioniere, în funcție 
de rata de sedimentare aceastea se pot retrage făcând loc unor noi 
tipuri de ecosisteme. 

 
Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al 

structurii şi funcţiilor specifice habitatului 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă –rea Necunoscută 

Structura şi funcţiile tipului 
de habitat este favorabilă 

   

 
 
Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 
Nr Parametru Descriere 

G.1. 
Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

3270 
 

G.3 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

”0” – stabilă 
 

G.4 

Raportul dintre 
suprafaţa de referinţă 
pentru starea 
favorabilă şi 
suprafaţa tipului de 
habitat în viitor  

”≈” – aproximativ egal  

G.5 
Perspectivele tipului 
de habitat în viitor 

FV – perspective bune 
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G.6 

Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
tipului de habitat în 
viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra tipului de habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe 
termen lung a tipului 
de habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată. 
 

 
Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de 
management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

perspectivele tipului de habitat 
în viitor [G.5.]  sunt bune  
Viabilitatea pe termen lung a 
tipului de habitat este asigurată 
[G.7.] 

   

 
 

Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 
Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al tipului 
de habitat 

3270  
 

H.3. Starea globală de 
conservare a tipului 
de habitat 

”FV” – favorabilă  

H.4. Tendinţa stării 
globale de 
conservare a tipului 
de habitat 

Nu este cazul. 
 

H.5. Detalii asupra stării 
globale de 
conservare a tipului 
de habitat 
necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6. Descrierea stării 
globale de 
conservare a tipului 
de habitat în aria 
naturală protejată 

Suprafața ocupată de acest tip de habitat este mai mică decât cea 
identificată în cadrul Formularului standard. Procentual se constată 
că suprafața identificată a acestui tip de habitat este de aproximativ 
61% din suprafața anterioară. Această reducere nu este cauzată de 
amenințări sau presiuni la adresa habitatului care sa determine 
modificarea suprafeței și structurii respectiv a funcțiilor acestui 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 515 
 

habitat, ci ca urmare a dinamicii caracteristice acestui tip de 
habitat. 

 
Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor a 
trei parametri, respectiv: 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 
ocupate [E.17]; 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al 
funcţiilor specifice [F.4.] 

• Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor 
sale viitoare [G.5]; 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei 3 parametri 
sunt în stare 
favorabilă 

   

 
 

II.2. HABITATE DE PAJIȘTI 
 

� 6510 Fânețe (pajişti) de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)  
 

Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 
Clasificarea tipului de 
habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară  

E.2 
Codul unic al tipului de 
habitat 

6510  
 

E.3 
Suprafaţa ocupată de tipul 
de habitat în aria naturală 
protejată 

 Minim 10 ha  
* date provenite din evaluări şi cartări directe, efectuate în 
teren 

E.4 

Calitatea datelor pentru 
suprafaţa ocupată de tipul 
de  habitat în aria naturală 
protejată 

bună - inventarieri complete 

E.5 

Raportul dintre suprafaţa 
ocupată de tipul de habitat 
în aria naturală protejată şi 
suprafaţa ocupată de acesta 
la nivel naţional 

10/520.000 = 0,000019230768 % 
0,000019230768 %  
Valorile se încadrează în intervalul 0 – 2% - clasa ”C” 
dacă se raportează la suprafața minimă reală evaluată în 
teren în perioada 2018-2019 (prima evaluare detaliată a 
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habitatului din sit). 
Suprafața habitatului 6510 ocupată la nivel național a fost 
considerată pe baza Raportului sintetic privind starea de 
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar 
din România (2015) – raportul oficial privind starea de 
conservare a pajiștilor pentru UE- suprafața totală a 
habitatului 6510 la nivel național este de 5.200 km2 = 
520.000 ha. 

E.6 

Suprafaţa ocupată de tipul 
de habitat în aria naturală  
comparată cu suprafaţa 
totală ocupată de acesta la 
nivel naţional  

”nesemnificativă” 

E.7 

Suprafaţa reevaluată 
ocupată de tipul de habitat 
estimată în planul de 
management anterior 

Nu este cazul. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de 
habitat în aria naturală protejată se face pentru prima dată. 

E.8 

Suprafaţa de referinţă 
pentru starea favorabilă a 
tipului de habitat în aria 
naturală protejată 

 
57,605 ha  

E.9 

Metodologia de apreciere a 
suprafeţei de referinţă 
pentru starea favorabilă a 
tipului de habitat din aria 
naturală protejată 

S-a considerat suprafața de referință cea rezultată din 
formularul standard al sitului pentru că această suprafață a 
fost considerată și în Raportului sintetic privind starea de 
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar 
din România (2015) – raportul oficial privind starea de 
conservare a pajiștilor pentru UE. 

E.10 

Raportul dintre suprafaţa de 
referinţă pentru starea 
favorabilă a tipului de 
habitat şi suprafaţa actuală 
ocupată 

”>” – mai mare 

E.11 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei tipului de habitat 

”-” – descrescătoare 
Deși evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în aria 
naturală protejată se face pentru prima dată, s-au observat 
presiuni și amenințări care reduc suprafața habitatului: 
lipsa cosirii și pășunatul fiind factorii determinanți care 
duc la transformarea fânețelor în pășuni. 

E.12 

Reducerea suprafeţei tipului 
de habitat se datorează 
restaurării altui tip de 
habitat  

Nu 

E.13 
Explicaţii asupra motivului 
descreşterii suprafeţei 

Nu este cazul. 
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tipului de habitat 

E.14 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a suprafeţei 
tipului de habitat 

Bună - inventarieri complete 

E.15 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a suprafeţei tipului 
de habitat 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de 
habitat. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în 
aria naturală protejată se face pentru prima dată. 

E.16 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a suprafeţei tipului 
de  habitat exprimată prin 
calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de 
habitat. 

E.17 
Schimbări în tiparul de 
distribuţie a suprafeţelor 
tipului de habitat   

Nu există date suficiente privind schimbările tiparului de 
distribuţie al suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei 
naturale protejate. 

E.18 

Starea de conservare a 
tipului de habitat din punct 
de vedere al suprafeţei 
ocupate  

”U2” – nefavorabilă - rea 

E.19 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de vedere 
al suprafeţei ocupate  

”x” – este necunoscută  

E.20 

Detalii asupra stării de 
conservare a tipului de 
habitat din punct de vedere 
al suprafeţei ocupate 

”XU” - starea de conservare este necunoscută dar nu este 
în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - rea); 

 
Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeţei ocupate 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Declin mare al suprafeţei habitatului, 
echivalent unei pierderi de 5% din suprafaţa 
habitatului în ultimii 5 ani (corespunde unei 
pierderi de 1% pe an, iar valoarea este 
orientativă şi poate diferi de la habitat la 
habitat dacă se justifică)  
[E.15]/ [E.16.] 
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Tabelul F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 
de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

F.1. 
Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

F.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

6510  
 

F.3 
Structura şi funcţiile 
tipului de habitat 

Mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală 
protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile 
habitatului (incluzând şi speciile sale tipice). 
Majoritatea pajiștilor din sit sunt de tipul Poëtum pratensis Răv., 
Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis Soó 1940. 
În prezent, fitocenozele candidate la fânețe aparțin as. 
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925 subass. 
festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe soluri 
brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede, 
fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca 
pratensis și Alopecurus pratense. La nivelul sitului suprafețele 
ocupate de fitocenoze de acest tip sunt foarte puține, specia 
diferențială fiind Festuca pratensis.  
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu 
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus 
lanatus). Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca 
pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa 
bulbosa, Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium 
pratense, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium 
palustre, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus inflexus, 
Lysimachia nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Ranunculus 
bulbosus, Veronica officinalis, Trifolium repens, Rorippa 
austriaca. 
Specia Arrhenatherum elatium lipsește cu desăvârșire, mai mult, 
nu a fost identificată în nici un coronim din sit sau împrejurimi.  
Nu avem informații, anterioare acestui studiu, despre existența 
speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști. 
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost 
identificate: Pastinaca sativa, Dactylis glomerata, Salvia 
nemorosa, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus 
pratense, Trisetum flavescens. 

F.4 

Starea de conservare 
a tipului de habitat 
din punct de vedere 
al structurii şi al 
funcţiilor specifice 

”U2” – nefavorabilă - rea 
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F.5 

Tendinţa stării de 
conservare a tipului 
de habitat din punct 
de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

”-” – se înrăutăţeşte 
 

F.6 

Detalii asupra stării 
de conservare a 
tipului de habitat din 
punct de vedere al 
structurii şi al 
funcţiilor specifice 

Nu este cazul. 

 
Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al 

structurii şi funcţiilor specifice habitatului 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă –rea Necunoscută 

  Mai mult de 25% din suprafaţa 
tipului de habitat în aria naturală 
protejată este deteriorată în ceea 
ce priveşte structura şi funcţiile 
habitatului (incluzând şi speciile 
sale tipice); [F.3.] 

 

 
 
Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 
Nr Parametru Descriere 

G1. 
Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. 
Codul unic al tipului 
de habitat 

6510  
 

G.3 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei tipului de 
habitat 

”x” – necunoscută 

G.4 

Raportul dintre 
suprafaţa de 
referinţă pentru 
starea favorabilă şi 
suprafaţa tipului de 
habitat în viitor  

”>” – mai mare  
Diferența dintre suprafața de referință și suprafața actuală este 
deosebit de mare, iar chiar dacă s-ar menține suprafața actuală în 
viitor, această diferență nu ar scădea semnificativ. 

G.5 
Perspectivele tipului 
de habitat în viitor 

U2 – perspective rele 
 

G.6 Efectul cumulat al Ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 
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impacturilor asupra 
tipului de habitat în 
viitor 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat ridicat 
asupra tipului de habitat, afectând major viabilitatea pe termen 
lung a tipului de habitat; 
Presiuni şi ameninţări exercitate asupra habitatul 40A0* în sit: 
A03.03. Abandonarea /lipsa cosirii  – presiune R 
A04.01.01  Pășunatul intensiv al vacilor – presiune R 
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor – presiune R 
A04.01.04 Pășunatul intensiv al caprelor – presiune R 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – presiune R 
A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor – presiune R  
A04.02.02 Pășunatul ne-intensiv al oilor – presiune R 
A04.02.03 Pășunatul ne-intensiv al cailor – presiune R 
K02.01. Schimbarea compoziției de specii (succesiune) – presiune 
R  
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului – presiune R 
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor – presiune R 

G.7 
Viabilitatea pe 
termen lung a 
tipului de habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat nu este asigurată. 
 

 
Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de 
management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Impacturile, respectiv 
presiunile actuale şi 
ameninţările viitoare, 
vor avea în viitor un 
efect foarte mare 
asupra tipului de 
habitat [G.6] 

 

 
 

Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 
Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al tipului 
de habitat 

6510  

 
H.7. Starea globală de 

conservare a tipului 
de habitat 

”U2” – nefavorabilă - rea 
 

H.8. Tendinţa stării ”-” – se înrăutăţeşte  
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globale de 
conservare a tipului 
de habitat 

 

H.9. Detalii asupra stării 
globale de 
conservare a tipului 
de habitat 
necunoscute 

”XU” - starea globală de conservare este necunoscută dar nu este 
în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - rea) 

H.10. Descrierea stării 
globale de 
conservare a tipului 
de habitat în aria 
naturală protejată 

Nu există informații cu privire la suprafața și compoziția 
(prezența) acestor fânețe în sit, anterior desfășurării acestor studii. 
Am considerat și analizat toată suprafața ocupată de vegetație de 
pajiște din interiorul limitelor sitului, cele 57,605 ha menționate în 
formularul standard al sitului. Majoritatea pajiștilor din sit, care ar 
fi fost candidate la fânețe, sunt de tipul Poëtum pratensis Răv., 
Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis Soó 1940. 
În prezent, fitocenozele candidate la fânețe aparțin as. 
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925 subass. 
festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe soluri 
brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede, fertile, 
slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca pratensis și 
Alopecurus pratense. La nivelul sitului suprafețele ocupate de 
fitocenoze de acest tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind 
Festuca pratensis. Cu toate acestea, nu există în aceste fânețe 
cortegiul de specii caracteristice tipului de habitat analizat.  
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu 
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus 
lanatus). Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca 
pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa bulbosa, 
Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium pratense, 
Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre, 
Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus inflexus, 
Lysimachia nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Ranunculus 
bulbosus, Veronica officinalis, Trifolium repens, Rorippa 
austriaca. 
Specia Arrhenatherum elatium lipsește cu desăvârșire, mai mult, 
nu a fost identificată în nici un coronim din sit sau împrejurimi.  
Nu avem informații, anterioare acestui studiu, despre existența 
speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști. 
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost 
identificate: Pastinaca sativa, Dactylis glomerata, Salvia 
nemorosa, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus 
pratense, Trisetum flavescens. 
Invazia speciilor segetale și ruderale duce la degradarea 
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habitatului. Astfel, au frost identificate următoarele specii: 
Carduus acanthoides, Onopordum acanthium, Atriplex tatarica, 
Urtica dioica, Cardaria draba. 

 
Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor a 
trei parametri, respectiv: 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 
ocupate [E.15]/ [E.16.]; 

• Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al 
funcţiilor specifice [F.3.] 

• Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor 
sale viitoare [G.6]; 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

  Starea de conservare a tipului 
de habitat din punct de 
vedere al suprafeţei ocupate- 
U2; 
Starea de conservare a tipului 
de habitat din punct de 
vedere al structurii şi al 
funcţiilor specifice- U2. 
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III. MĂSURI DE MANAGEMENT ELABORATE ÎN SCOPUL MENȚINERII / 
ÎMBUNĂTĂȚIRII STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR 
 

Prin elaborarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice și a măsurilor de conservare 
se urmărește punerea în practică a scopului principal al Sitului Natura 2000 ROSCI0131 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 
Haralambie), care vizează asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a 
populaţiilor speciilor de interes comunitar și național, precum și acela de a contribui la coerența 
rețelei Natura 2000 și la menținerea diversității biologice în regiunea biogeografică continentală. 
 In cadrul proiectului s-a procedat la inventarierea si cartarea habitatelor și speciilor in 
teren, precum si la evaluarea starii de conservare a acestora. De asemenea, au fost identificati 
principalii factori care au exercitat presiuni asupra speciilor și habitatelor, efectele produse  si 
potentialele amenintari care vor actiona asupra acestor valori naturale in perioada urmatoare.  

Analiza starii actuale de conservare si a factorilor cu impact asupra speciilor și habitatelor 
fundamenteaza masurile generale si masurile specifice de management ce sunt propuse prin 
prezentul proiect, in vederea asigurarii starii de conservare favorabila a speciilor și habitatelor de 
interes comunitar și național,  prin mentinerea sau restabilirea acesteia. 
 

III.1. MĂSURI  DE MANAGEMENT PENTRU SPECIILE DE INTERES 
COMUNITAR DIN DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0131 OLTENIȚA – MOSTIȘTEA 
– CHICIU (INCLUZÂND REZERVAȚIA NATURALĂ IV.20 OSTROVUL 
HARALAMBIE)  
 

OS1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra 
OS1.1.1. Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor 
populației speciei Lutra lutra 
 

Tabel 6 

Cod_MM 
Impact 

 P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.1.1.1. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Realizarea 
monitorizării 
(conform protocolului 
de monitorizare) 
pentru specia Lutra 
lutra în sit 

Este necesară monitorizarea populației speciei în 
sit pentru identificarea schimbărilor în ceea ce 
privește starea populației și pentru obținerea de 
informații în legătură cu răspunsul populației 
speciei la acțiunile de management în vederea 
adaptării măsurilor de conservare. În planificarea 
monitorizării au fost incluse locații cu 
presiuni/amenințări din fiecare categorie. 

1.1.1.2. K01.01 
K03.06 

Plantarea de pâlcuri 
de arbori pe malul 
ecosistemelor 
acvatice (râuri, 
pârâuri).  

Selecția speciilor ce urmează a fi plantate va avea 
în vedere tipurile de habitat ripariene utilizate de 
vidră:  
-Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 
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Cod_MM 
Impact 

 P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

angustifolia 
-Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

1.1.1.3. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Implicarea unor 
instituţii/organizaţii 
partenere pentru 
realizarea unui 
management 
participativ al 
speciei Lutra lutra 

Pentru un bun management al speciei vidră și 
implemntarea unor măsuri de conservare pe o 
lungă durată de timp, este recomandată 
implicarea factorilor interesați în managementul 
acestei specii precum: Asociații de pescari, 
Administratori ai fondurilor de vânătoare, 
Administrații locale, Asociații agricole, etc. 

1.1.1.4. D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
 

Acordarea de avize 
(negative/pozitive) 
pentru proiectele şi 
planurile/ 
programele care se 
realizează pe 
teritoriul ariei 
naturale protejate și 
care au un impact 
(negativ/pozitiv) 
asupra populației de 
vidră. 

Proiectele, planurile și activitățile ce au un anumit 
impact asupra speciei vidră trebuiesc avizate de 
către administratorul (custodele) ariei protejate, 
astfel încât starea de conservare a speciei să fie 
una favorabilă. 

1.1.1.5. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Realizarea de 
materiale 
informative 
referitoare la specia 
Lutra lutra pentru 
comunitatea locală 
(broşuri, pliante, 
postere, cărţi şi alte 
modalităţi de 
informare) 

Materialele informative sunt importante în 
campania de conștientizare, ele fiind adaptate 
publicului vizat, atât copii, localnici, 
administrație locală dar și oameni de știință și 
conservaționiști. 

1.1.1.6. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Actualizarea site-
ului web al ariei 
naturale protejate cu 
informații privitoare 
la specia Lutra lutra 
și presiunile și 
amenințările la 
adresa acesteia 

Spațiul virtual a devenit una dintre cele mai 
importante medii de informare, astfel este 
necesară actualizarea informațiilor privitoare la 
specia Lutra lutra și presiunile și amenințările la 
adresa acesteia pe website-ul ariei protejate. 
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Cod_MM 
Impact 

 P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.1.1.7. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Realizarea şi 
difuzarea unui film 
documentar privitor 
la vidră în cadrul 
ariei naturale 
protejate și 
presiunile și 
amenințările la 
adresa acesteia. 

Filmul documentar este o metodă foarte 
accesibilă și cuprinzătoare de informare a 
publicului, documentarul ce va avea un scenariu 
cuprinzător dar în același timp va surprinde 
esența vieții vidrelor din aria protejată. 

1.1.1.8. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Realizarea unor 
trasee de interpretare 
a valorilor naturale 
ale ariei naturale 
protejate, aici 
incluzând și specia 
vidră și amenințările 
la adresa acesteia. 

Traseele tematice au o valoare educațională 
aparte, ele implică persoanele ce le parcurg la o 
experiență unică și la un proces de învățare 
interactiv prin care participanții și-l vor amintii 
ușor. Ele sunt importante atât pentru 
conștientizare cât și pentru dezvoltarea turistică a 
ariei protejate, aceste activități îmbinându-se 
perfect. 

1.1.1.9. J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 
 

Interzicerea 
distrugerii, arderii și 
tăierii vegetaţiei 
ierboase și lemnoase 
ripariene din 
interiorul și în 
vecinătatea (100 m) 
habitatelor 
frecventate de Lutra 
lutra. 

Vegetația ierboasă și lemnoasă situate în 
apropierea corpurilor de apă este foarte 
importantă pentru supraviețuirea speciei Lutra 
lutra, deoarece vegetația ripariană reprezintă zonă 
de adăpost și de hrănire pentru specie în interiorul 
sitului NATURA 2000. 

1.1.1.10. A07 
J03.02 

Interzicerea folosirii 
tratamentelor 
chimice în interiorul 
și în vecinătatea 
(100 m) habitatelor 
frecventate de Lutra 
lutra. 

Substanțele chimice utilizate pentru combaterea 
dăunătorilor culturilor agricole și forestiere pot 
avea un impact negative major asupra speciei 
Lutra lutra, deoarece acesta este un prădător de 
top, astfel aceste substanțe chimice se pot 
bioacumula în organismal vidrei, cauzându-i 
probleme de sănătate sau chiar și decesul. 

1.1.1.11. K03.06 
J03.02 

Controlul 
prădătorilor 
nespecifici (câini 
hoinari) și limitarea 
numărului câinilor 
de pază/turmă 

Prezența câinilor hoinari în habitatele ocupate de 
vidră au un impact negative asupra populației de 
vidră din sit. Câinii hoinari sunt atât prădători cât 
și vectori de transmisie a bolilor pentru populația 
de vidră. Administratori fondurilor de 
management cinegetic și administrațiile locale, 
vor fi sprijiniți în activitatea de eliminare a 
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Impact 

 P/A 
Măsura de 

management 
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câinilor hoinari din zona habitatelor utilizate de 
vidră. 
Proprietarii de câini de pază/turmă vor respecta 
condițiile legale privind numărul câinilor de pază 
și echiparea corespunzătoare a acestora cu jujeu. 

1.1.1.12. F02.01.01 
J03.02 
K03.06 

Utilizarea unor 
mijloace inofensive 
de protecţie 
împotriva vidrei în 
cazul prădării 
fermelor piscicole. 

Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție al 
fermelor piscicole bazate pe gard electric sau 
garduri din plasă îngropată în pământ cel puțin 30 
de cm. 

1.1.1.13. F02.01.01 
J03.02 
 

Se interzice orice 
formă de recoltare, 
capturare, ucidere, 
distrugere sau 
vătămare a 
exemplarelor aflate 
în mediul lor natural, 
în oricare dintre 
stadiile ciclului lor 
biologic. 

Legislația cinegetică din Romania (Legea 
407/2006, Legea 197/2007, Legea 215/2008, și 
OUG 102/2010) impune o protecție strictă pentru 
specia vidră. 

1.1.1.14. K03.06 
F02.01.01 

Se interzice 
deţinerea, 
transportul, comerţul 
sau schimburile în 
orice scop ale 
exemplarelor luate 
din natură, în oricare 
dintre stadiile 
ciclului lor biologic, 
cu excepția 
cercetării științifice 
autorizate. 

Valoarea despăgubirii conform legii 407/2006 și 
Legii 197/2007, în cazul braconării unui exemplar 
de vidră este de 2000 de euro. 

1.1.1.15. F02.01.01 Interzicerea utilizării 
uneltelor de pescuit 
neautorizate și 
adaptarea uneltelor 
de pescuit astfel 
încât să nu pună în 
pericol viața speciei 
Lutra lutra. 

Pescuitul cu taliene și vintire cauzează decesul 
speciei Lutra lutra prin înec, odată ce a fost 
capturarată în plase. Capcanele de pești reprezintă 
o atracție pentru indivizii de vidră din pricina 
cantităților mari de pește captive în aceste plase.  
Uneltele de pescuit autorizate necesită mici 
adaptări pentru a permite ieșirea exemplarelor de 
vidră captive. 
 Pentru combaterea braconajului piscicol utilizând 
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 P/A 
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unelte de pescuit neautorizate (plase 
monofilament, curent electric etc.) ce afectează 
populația de vidră sunt necesare controale 
specific desfășurate de organele de control 
abilitate. 

 

OS1.1.2. Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de 
conservare favorabilă a acestuia. 
Tabel 7 

Cod MM Impact -P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.1.2.1. A07 
D01.02 
D03.01.02 
F02.01.01 
J01.01  
J02.06 
J03.02 
K01.01 
K03.06 

Monitorizarea 
calității și mărimii 
habitatului speciei în 
sit 

Este necesară monitorizarea calității și mărimii 
habitatului speciei în sit pentru identificarea 
schimbărilor în ceea ce privește starea acestuia în 
vederea adaptării măsurilor de management. 

1.1.2.2. D01.02 
D03.01.02  

J03.02 

 

Controlul şi 
monitorizarea atentă 
a construcţiilor de 
obiective de 
infrastructură care 
pot duce la 
fragmentarea 
habitatului speciei. 

Construcția de Hidrocentrale sau a altor obiective 
pot reprezenta obstacole ce fragmentează 
habitatele ocupate de vidre, de aceea trebuie 
acordată o atenție deosebită. 

1.1.2.3. D01.02 
J03.02 
 

Reabilitarea sau 
modernizarea 
oricărei infrastructuri 
de transport linear 
(drumuri de orice 
fel), sau construcţia 
de infrastructură 
nouă de acest tip se 
poate efectua doar cu 
acordul prealabil al 
administraţiei sitului.  

Drumurile ce fragmentează habitatele ocupate de 
vidră pot reprezenta un pericol, prin generarea de 
coliziuni între vidre și autovehicule, e aceea 
aceste zone trebuiesc monitorizate și luate măsuri 
de înlăturare a riscului de coliziune. 
Aceste lucrări vor fi permise doar în cazul în care 
aceste infrastructuri prezintă o permeabilitatea 
pentru specia vidră în zonele de migrare. Această 
permeabilitate va fi asigurată prin implementarea 
măsurilor specifice de prevenire a fragmentării 
habitatelor speciei: poduri, tuneluri, structuri 
speciale de treceri, garduri de protecţie şi ghidare, 
etc. 

1.1.2.4. D03.01.02 Interzicerea tăierii Suprafețele forestiere ce sunt sunt sunt situate pe 
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Cod MM Impact -P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

J03.02 
K01.01 
 

arborilor de pe malul 
apelor. Excepţii sunt 
permise doar în cazul 
activităţilor de 
reconstrucţie 
ecologică a 
habitatelor, realizate 
cu acordul scris şi 
avizul 
administratorilor 
sitului. 

malurile apelor sunt deosebit de importante 
pentru vidră, se recomandă a nu se intervenii în 
aceste zone pentru a se păstra caracteristicile 
pădurii ripariene, chiar și în cazul în care nu avem 
certitudinea prezenței speciei Lutra lutra. 

1.1.2.5. D03.01.02 

J03.02 

 

 

Interzicerea 
lucrărilor de 
regularizare a 
malurilor sau a altor 
lucrării hidrotehnice 
care modifică 
cursurile de apă, 
(doar cu anumite 
excepţii, precum 
cazul alunecărilor) şi 
nu se vor întreprinde 
alte măsuri specifice 
de regularizare, cu 
excepţia zonelor 
locuite, dacă nu 
există alte 
alternative, în scopul 
asigurării integrităţii 
vizuinelor, siturilor 
de reproducere și 
odihnă ale speciei 
Lutra lutra 

Regularizarea malurilor poate duce la distrugerea 
sau/și degradarea habitatului ocupat de vidră, dar 
și a locurilor de odihnă și vizuinelor. 

1.1.2.6. D01.02  

D03.01.02 
J02.06 
J03.02 

Nu se vor construi 
drumuri forestiere 
sau publice în albia 
minoră a cursurilor 
de apă. 

Drumurile construite în albia minoră a râului 
impune un ritm al prezenței umane ridicat și 
circularea cu viteză, activități ce degradează 
calitatea habitatului și fragmentează habitatele 
ocupate de vidră. 

1.1.2.7. D01.02 
J03.02 

Nu se va circula cu 
autovehicule de orice 
tip în albia cursurilor 
de apă şi a altor zone 

Circulația cu vehicule în habitatele ripariene 
utilizate de vidră reprezintă un inconvenient 
major, prin perturbarea activităților zilnice 
necesare ale vidrei și constituie o sursă de 
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Măsura de 
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umede din sit; degradare a habitatelor. 
1.1.2.8. D03.01.02 

J02.06 
J03.02 

Interzicerea 
lucrărilor/proiectelor 
care duc la scăderea 
debitului (de 
exemplu prin 
captare) sau la 
variații de debit 

Scăderea debitului râului are drept consecință și 
scăderea potențialului trofic pentru vidră, prin 
scăderea cantităților de ihtiofaună. 

1.1.2.9. J03.02 Realizarea unor 
vizuine artificiale 
pentru specia vidră 
pe malurile unde 
vegetația ripariană 
lipsește sau unde nu 
există posibilitatea 
amenajării de vizuine 
pe baza unei alte 
structuri. 

Vizuinele de vidră artificiale vor fi construite 
utilizând trunchiuri de copaci, așezați pe mal 
astfel încât vor forma galerii aceștia vor fi 
acoperiți cu vegetație, crengi și pământ, vizuina 
va prezenta două căi de acces, una aeriană și una 
subacvatică. 

 
 
OS1.2. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a specieiilor de pești Alosa immaculata, 
Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, 
Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, 
Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis. 
 
OS1.2.1. Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 
ROSCI0131, din punct de vedere al populațiilor speciilor. 
Tabel 8 

Cod_MM Impact - P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.2.1.1. A04.01.05 
A08. 
J03.01 
  

Desemnarea 
zonelor/secțiunilor 
de intrare în 
apă/adăpătoare a 
animalelor 
domestice 

Specii țintă: toate 
Activități: Intrarea animalelor în apă se poate 
permite însă numai pe suprafețe desemnate și 
numai în anumite zone. Pentru acest lucru în 
amenajamentele pastorale trebuie trecute 
prevederi în acest sens, iar zonele/secțiunile de 
intrare în apă/adăpătoare a animalelor domestice 
trebuie desemnate. 
Măsuri restrictive: nu se poate intra în albia 
apelor curgătoare sau stătătoare pe secțiunile 
naturale/seminaturale pe tot parcursul 
primăverii. Pe parcursul verii și a toamnei doar 
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în zonele desemnate se poate intra în ape. O 
alternativă ar fi desemnarea acelor zone unde 
NU se poate intra în albia apelor.  
Rezultat: fiecare pășune va avea un loc/sau mai 
multe locuri unde animalele pot intra în apă 
pentru adăpare, sau fiecare pășune va avea un 
loc/sau mai multe locuri unde animalele nu pot 
intra în apă pentru adăpare. 
Zona de reglementare: canalul între Iezerul 
Mostiștea și Dunărea, Dunărea. 

1.2.1.2. F02.01.01 
F02.01.02 
 

Combaterea 
braconajului 

Specii țintă: toate 
Având în vedere informațiile provenite de la 
localnicii din zonă și datele colectate direct din 
teren, reiese faptul că braconajul este un pericol 
care afectează negativ ihtiofauna din zonă. 
Măsuri restrictive: cursurile de apă trebuie 
monitorizate frecvent de personalul custodelui 
atât ziua cât și nopatea. Dacă este posibil, este 
indicat efectuarea controalelor împreună cu 
jandarmeria. 
Alte: conștintizare, promovare. 

1.2.1.3. A07 
F01.01 
I01 
 

Interzicerea 
introducerii speciilor 
invazive alohtone în 
sistemul hidrografic 
al sitului.  
Eliminarea speciilor 
invazive existente. 
Monitorizarea 
activităților 
piscicole. 

Specii țintă: toate 
Specii introduse și invazive din sit cu impact 
asupra speciilor autohtone: Carassius gibelio, 
Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, 
Hypophthalmichthys nobilis,  
Hypophthalmichthys molitrix,  
Ctenopharyngodon idella, Ameiurus melas, 
Ameiurus nebulosus, Perccottus glenii, 
Gambusia holbrooki. Pe lângă acestea, toate 
speciile alohtone care au șanse să fie introduse 
în zonă. 
Măsuri restrictive: interzicerea introducerii 
speciilor alohtone/invazive în sistemul 
hidrografic al sitului. 
Activități: Speciile invazive reprezintă 
competiție de hrană, habitat și pentru zonele de 
reproducere. În habitatele cu apă stătătoare se 
poate încerca eradicarea speciilor invazive prin 
amplasarea unor vârșe sau eventual prin 
popularea acestori bălți/lacuri cu știucă (Esox 
lucius) sau prin capturarea speciilor invazive cu 
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ajutorul electronarcozei. Niciuna dintre aceste 
intervenții nu va duce la eliminarea totală a 
speciilor invazive, dar poate ajuta la ținerea sub 
control a acestora.  
Eliminarea lor periodică prin utilizarea 
electronarcozei. Încurajarea pescarilor de a 
pescui aceste specii, fără a le elibera. 
Înterzicerea folosirii acestor specii ca momelă 
vie pentru a preveni răspândirea lor. Interzicerea 
amenajării de noi bălți pentru piscicultură 
intensivă. 
Monitorizarea activității de piscicultură pentru 
depistarea introducerii speciilor alohtone, mai 
ales a celor invazive. 
Exemplarele aparținând speciilor invazive care 
au fost capturate în timpul pescuitului sportiv, 
nu se vor elibera. 

1.2.1.4. A07 
A08 

Desemnarea zonelor 
tampon și 
monitorizarea 
activităților în aceste 
zone 

Specii țintă: toate 
Ideal ar fi crearea unei zone de tampon de câteva 
sute de metri pe malul râurilor unde nu se 
utilizează aceste substanțe (insecticide, 
pesticide, îngrășăminte chimice etc.). Aceasta 
este posibilă doar în cazul în care se plătesc 
compensații pentru proprietarii acestor terenuri. 

1.2.1.5. A07 
E03.01 
F01.01 

Sancționarea 
poluatorului 
conform legislației 
în vigoare. 

Specii țintă: toate 
Activități: Poluatorul trebuie sancționat conform 
legilor în vigoare și trebuie să suporte costurile 
de reabilitare. Cei care aruncă/depozitează 
deșeurile în habitate naturale se pot depista pe 
parcursul patrulărilor regulate de către rangerii 
administrației. Este nevoie de promovare, 
conștientizare și indicatoare pentru turiști, dar și 
pentru localnici. 
Măsuri restrictive: Se va interzice deversarea 
apelor menajere/uzate şi/sau industriale în râuri. 
Trebuie încurajată punerea în funcțiune a 
rețelelor de canalizare. Trebuie încurajată 
agricultura ecologică. Este indicat restricționarea 
utilizării insecticidelor/pesticidelor pe terenurile 
agricole din vecinătatea habitatelor acvatice 
naturale.                                                                      
Zona de reglementare: Pe tot parcusul apelor 
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curgătoare din zonă. 
 

OS1.2.2. Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, 
în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a acestuia. 
Tabel 9 

Cod_MM Impact - P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.2.2.1. F01.01 
J02.02.01 
J02.06.05 
J02.12.02 
J03.01 
 

Interzicerea creării 
obstacolelor mai 
înalte de 18-20 cm. 
Interzicerea 
activităților de 
captare a apei și 
amenajărilor albiilor 
apelor curgătoare. 

Specii țintă: toate  
Măsuri restrictive: Se va interzice crearea 
obstacolelor mai înalte de 18-20 cm în calea 
deplasării speciilor de pești.                            
Zona de reglementare:  pe tot parcursul apelor 
curgătoare din zonă. 

1.2.2.2. J02.04.02  
J02.12.02 
J03.01 
J02.12.02 

Interzicerea 
lucrărilor de 
amenajare a 
cursurilor râurilor, 
de genul taluzare a 
malurilor, devieri ale 
albiilor râurilor și 
altele asemenea. 
Trebuie interzisă 
construirea caselor 
sau a altor obiective 
de interes personal 
în imediata 
vacinătate cursurilor 
de apă.                                                                              

Atunci când astfel de lucrări se impun, 
beneficiind de avizul Administrației bazinale și a 
custodelui ariei, se vor face ţinând cont de 
perioada de prohibiţie, migrare şi predezvoltare 
a specilor de peşti pentru care aria a fost 
desemnată sit de importanță comunitară. 
Ulterior, imediat după finalizarea unor astfel de 
lucrări, se impune restaurarea porțiunilor de 
râu/pârâu neamenajat din aval și amonte de 
lucrare, prin refacere ecologică. 

Activitățile de amenajare a albiei râurilor, în caz 
în care nu se desfășoară cu aviz, pot fi  prevenite 
prin patrulări/controale de către personalul de 
teren al ariei. 

1.2.2.3. J02 
J03.01 
F01.01 
  

Interzicerea 
lucrărilor de 
amenajare. 
Restaurare 
ecologică. 

 

Specii țintă: toate. 
Activitatea, în cazul în care nu se desfășoară cu 
aviz, poate să fie prevenită prin 
patrulări/controale de către rangerii ariei.  
Restaurarea ecologică a secțiunilor de 
canal/fluviu amenajat, și restabilirea 
conectivității cu lunca inundabilă/lunca Dunării, 
acolo unde este cazul.     
Măsuri restrictive: lucrările de amenajare trebuie 
interzise în interiorul și în imediata vecinătate a 
ariei protejate. Trebuie interzisă construirea 
caselor sau a clădirilor de orice fel în imediata 
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vecinătate a râurilor/apelor curgătoare (în albia 
majoră) și a tuturor lucrărilor din albiile minore 
a râurilor/apelor curgătoare. Trebuie menținute 
malurile și albiile naturale/seminaturale încă 
existente.             
Zona de desfășurare: Este un fenomen general în 
zona țintă. Trebuie pus mai mult accent pe 
prevenirea acestor lucrări în viitor. 

1.2.2.4. K01.03 
J02.12.02 
J02.06.05 
J03.01 

Reglementarea 
activităților de 
regularizare, 
desecare 

Specii țintă: toate 
Activități: regularizările trebuie reglementate în 
așa fel încăt în urma lor debitul apelor 
curgătoare și stătătoare să nu scadă iar 
conectivitatea în albia apelor curgătoare și 
stătătoare să fie permanentă pe tot parcursul 
anului. 
Măsuri restrictive: interzicerea regularizării 
cursurilor de apă (canal + Dunărea) și a 
extragerii apei din albia minoră.                                                                 
Zona de reglementare: canalul principal între 
Iezerul Mostiștea și Dunărea, Dunărea. 

1.2.2.5. J03.01 
A04.01.05 

Interzicerea 
defrișării, cu/fară 
replantare 

Specii țintă: Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, 
Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Umbra 
krameri  
Interzicerea defrișării vegetației lemnoase de pe 
malul Dunării. 
Replantarea vegetației defrișată de pe malul 
Dunării. 

 

OS1.3. Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare 
favorabilă a acesteia. 
 
OS1.3.1. Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al 
populației speciei. 
 
Tabel 10 

Cod_MM 
Impact - 

P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.3.1.1. B06 

H01.05.   

 

Monitorizarea 
impactului cultivării 
și a pășunatului 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continuă a 
impactului pe care îl are pășunatul, dacă 
exemplarele de amfibieni sunt ucise prin strivire 
de către utilaje agricole sau prin intoxicare cu 
pesticide. În caz că se observă asemenea 
fenomene se vor lua măsuri de reducere a 
impactului lor (eșalonarea a lucrărilor așa încât 
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să se evite pe cât posibil perioada de reproducere 
a amfibienilor; ocolirea punctelor unde utilajele 
pot cauza mortalitate direct; reducerea aplicării 
pesticidelor în zonele unde ar putea afecta 
populațiile de amfibieni) 

1.3.1.2. B02  
B02.01  
B02.01.02 
B06 

Monitorizarea 
impactului 
activităților de 
gestionare a 
pădurilor/plantațiilor 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități, de pildă 
accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă 
se constată că ele produc mortalitate sau 
perturbă reproducerea, se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (eșalonarea, în accord cu 
organele de gestiune a fondului forestier, a 
lucrărilor așa încât să se evite pe cât posibil 
perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea 
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele 
pot cauza mortalitate direct). 

 H01.05.  
H05.01.   

Reglementarea 
depozitării deșeurilor, 
cu stoparea 
depozitării deșeurilor 
în habitatele naturale  

Trebuie prevăzută, conform legislației în 
vigoare, depozitarea/înlăturarea deșeurilor așa 
încât să nu afecteze apele de suprafață, 
habitatele naturale. 

1.3.1.3. E03.01 
H05.01.   

Asanarea spațiilor 
afectate de 
depozitarea 
deșeurilor. 

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din 
numeroase zone afectate – cu grijă însă spre a nu 
afecta populațiile de amfibieni (d. ex. a nu se 
perturba reproducerea, folosi utilaje sau plase 
care să antreneze amfibieni odată cu deșeurile, 
etc.) 

1.3.1.4. H01.05.  
H05.01.   
J02.  
J02.12.02    

Monitorizarea 
poluării apelor de 
suprafață 

Se va face împreună cu autoritățile în drept. 
Detectarea de surse de poluare și/sau de valori 
crescute ale elementelor poluante trebuie să fie 
urmată de acțiuni în scopul reducerii impactului 
(depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru 
reducerea aportului de elemente poluante în ape, 
în funcție de natura lor) 

1.3.1.5. I01  Monitorizarea 
impactului speciilor 
invazive alogene 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor alogene. 
Dacă se constată un impact negativ, se vor lua 
măsuri de combatere a speciilor alogene (în 
măsura posibilităților) sau de creare a unui 
habitat-refugiu unde să se poată reproduce 
amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. 
ex. pentru amfibieni, bălți artificiale, izolate de 
apele Dunării, unde să nu poată pătrunde pești 
invazivi precum Perccottus glenii). 
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1.3.1.6. J02.  
J02.12.02    

 

Asigurarea unui 
impact redus la 
lucrările de 
întreținere și 
construcție de 
instalații hidraulice, 
diguri etc. 

Se va face de comun accord cu organismele de 
gestionare a resursei acvatice. Se poate reduce 
impactul planificând lucrările în perioade în care 
amfibienii nu se află în habitatele/punctele 
afectate, utilizând (dacă este cazul) tehnici mai 
puțin vătămătoare (d. ex. la decolmatare, 
împrăștierea noroiului extras în strat uniform, nu 
depozitarea ca movilă, ca să permit eventualilor 
amfibieni antrenați să iasă înaintea solidificării 
depozitului). 

1.3.1.7. D01.02 Limitarea traficului și 
a vitezei de deplasare a 
autovehiculelor 

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală 
protejată va duce la creșterea accidentării 
speciilor de amfibieni și reptile. În cazul acestor 
investiții în vecinătatea habitatelor acvatice, 
propunem amplasarea unor limitatoare de viteză, 
denivelări, orice structuri folosite pentru a 
încetini viteza autovehiculelor permanent sau 
temporar în perioada de reproducere (martie-
mai) și a unor indicatoare speciale de atenționare 
a șoferilor cu privire la prezența amfibienilor. Se 
recomandă realizarea de vizite la începutul 
primăverii pentru a se observa impactul 
autovehiculelor asupra populațiilor din punctele 
de observație. În cazul unei mortalități ridicate a 
adulților se recomandă limitarea traficului auto 
și creșterea nivelului de informare al localnicilor 
față de necesitățile speciei.  

1.3.1.8. D01.02 
J02.  
J02.12.02    

Stoparea sau limitarea 
accesului speciilor pe 
carosabil 

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală 
protejată va duce la creșterea accidentării 
speciilor de amfibieni. În cazul acestor investiții 
propunem stoparea sau limitarea accesului 
acestor specii pe carosabil prin amplasarea unor 
garduri, realizarea unor subtraversări sau orice 
alte structuri ce vor ajuta deplasarea în siguranță 
a speciilor, permanent sau temporar în perioada 
de reproducere (martie-mai). 
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OS1.3.2. Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei 
stări de conservare favorabilă al acestuia. 
 
Tabel 11 

Cod_MM Impact - P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.3.2.1. B06 
H01.05.   

Monitorizarea 
impactului 
pășunatului asupra 
habitatului speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl are pășunatul, dacă dacă 
adăpatul vitelor perturbă major habitatul 
amfibienilor în sau lângă bazinele acvatice 
(tulburat cu copite, poluat masiv cu dejecții, 
distrugerea vegetației ce asigură protecție 
amfibienilor etc). În caz că se observă asemenea 
fenomene se vor lua măsuri de reducere a 
impactului lor (limitarea zonelor de adăpare în 
habitate naturale, crearea de adăpători artificiale 
care să reducă impactul asupra habitatelor 
amfibienilor, crearea unor puncte de refugiu – în 
cele mai importante locuri de reproducere  a 
amfibienilor – unde să nu se adape animalele 
domestice; etc., după necesități) 

1.3.2.2. B02  
B02.01 
B02.01.02 

Monitorizarea 
impactului 
activităților de 
gestionare a 
pădurilor/plantațiilor 
asupra habitatului 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități, de pildă 
accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă 
se constată că ele perturb habitatul amfibienilor 
(d. ex. tractarea de bușteni răscolește/distruge 
mici bălți de reproducere; tăierea masivelor 
forestiere expune bălțile la soare, ducând la 
uscarea lor mai rapidă), se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (eșalonarea, în accord cu 
organele de gestiune a fondului forestier, a 
lucrărilor așa încât să se evite pe cât posibil 
perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea 
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele 
pot cauza mortalitate direct; păstrarea unor arbori 
care să umbrească bălțile). 

1.3.2.3 D01.02  
J02.12.02    

Evaluarea 
impactului 
construcției de noi 
căi de acces 

Este necesară o evaluare a impactului constucției 
unor noi căi de acces, dacă este cazul de așa 
ceva; trebuie urmărit dacă ele distrug sau 
fragmentează habitatul amfibienilor, iar dacă da, 
se vor lua măsuri de reducere a impactului 
(ocolirea punctelor critice; amplasare de garduri, 
executare de subtraversări care să permit 
comunicarea între subpopulații). 
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1.3.2.4 B02 
B06 
J02.   
M01.02    

Crearea de habitate 
artificiale 

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin 
excavarea unor habitate artificiale – bazine 
acvatice unde să se poată reproduce, eventual 
suplimentate artificial cu apă, pentru a 
preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere 
în anii secetoși, sau antrenarea amfibienilor la 
inundații. 

1.3.2.5 E03.01 
H01.05.  
H05.01.   

Reglementarea 
depozitării 
deșeurilor, cu 
stoparea depozitării 
deșeurilor în 
habitatele naturale  

Trebuie prevăzută, conform legislației în 
vigoare, depozitarea/înlăturarea deșeurilor așa 
încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele 
naturale. 

1.3.2.6. E03.01 
H01.05.  
H05.01.   

Asanarea spațiilor 
afectate de 
depozitarea 
deșeurilor. 

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din 
numeroase zone afectate – cu grijă însă spre a nu 
afecta habitatul amfibienilor (d. ex. a nu se tracta 
deșeurile cu plase sau utilaje care să distrugă 
vegetația, etc.) 

1.3.2.7. H01.05. Monitorizarea 
poluării apelor de 
suprafață 

Se va face împreună cu autoritățile în drept. 
Detectarea de surse de poluare și/sau de valori 
crescute ale elementelor poluante trebuie să fie 
urmată de acțiuni în scopul reducerii impactului 
(depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru 
reducerea aportului de elemente poluante în ape, 
în funcție de natura lor) 

1.3.2.8. I01  Monitorizarea 
impactului speciilor 
invazive alogene 
asupra habitatului 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor alogene. 
Dacă se constată un impact negativ (d. ex. 
acoperirea completă a bălților de reproducere cu 
Amorpha), se vor lua măsuri de combatere a 
speciilor alogene (în măsura posibilităților) sau 
de creare a unui habitat-refugiu unde să se poată 
reproduce amfibienii fără acces pentru speciile 
alogene (d. ex. bălți menținute artificial fără 
Amorpha). 

1.3.2.9. J02.  
J02.12.02    

Asigurarea unui 
impact redus la 
lucrările de 
întreținere și 
construcție de 
instalații hidraulice, 
diguri etc. 

Se va face de comun accord cu organismele de 
gestionare a resursei acvatice. Se poate reduce 
impactul executând lucrările în așa încât să se 
evite sau, dacă este cazul, să se reconstruiască 
habitatele amfibienilor în zonele afectate. 
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OS1.4. Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina 
OS1.4.1. Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de 
vedere al populației speciei. 
 
Tabel 12 

Cod_MM 
Impact - 

P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.4.1.1. B02  
B02.01  
B02.01.02 
B06 

Monitorizarea 
impactului 
activităților de 
gestionare a 
pădurilor/plantațiilor 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități, de pildă 
accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă 
se constată că ele produc mortalitate sau 
perturbă reproducerea, se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (eșalonarea, în accord cu 
organele de gestiune a fondului forestier, a 
lucrărilor așa încât să se evite pe cât posibil 
perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea 
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele 
pot cauza mortalitate direct). 

1.4.1.2. H01.05.  
H05.01.   

Reglementarea 
depozitării deșeurilor, 
cu stoparea 
depozitării deșeurilor 
în habitatele naturale  

Trebuie prevăzută, conform legislației în 
vigoare, depozitarea/înlăturarea deșeurilor așa 
încât să nu afecteze apele de suprafață, 
habitatele naturale. 

1.4.1.3. E03.01 
H05.01.   

Asanarea spațiilor 
afectate de 
depozitarea 
deșeurilor. 

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din 
numeroase zone afectate – cu grijă însă spre a nu 
afecta populațiile de amfibieni (d. ex. a nu se 
perturba reproducerea, folosi utilaje sau plase 
care să antreneze amfibieni odată cu deșeurile, 
etc.) 

1.4.1.4. H01.05.  
H05.01.   
J02.  
J02.12.02    

Monitorizarea 
poluării apelor de 
suprafață 

Se va face împreună cu autoritățile în drept. 
Detectarea de surse de poluare și/sau de valori 
crescute ale elementelor poluante trebuie să fie 
urmată de acțiuni în scopul reducerii impactului 
(depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru 
reducerea aportului de elemente poluante în ape, 
în funcție de natura lor) 

1.4.1.5. I01  Monitorizarea 
impactului speciilor 
invazive alogene 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor alogene. 
Dacă se constată un impact negativ, se vor lua 
măsuri de combatere a speciilor alogene (în 
măsura posibilităților) sau de creare a unui 
habitat-refugiu unde să se poată reproduce 
amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. 
ex. pentru amfibieni, bălți artificiale, izolate de 
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apele Dunării, unde să nu poată pătrunde pești 
invazivi precum Perccottus glenii). 

1.4.1.6. D01.02 Limitarea traficului și 
a vitezei de deplasare a 
autovehiculelor 

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală 
protejată va duce la creșterea accidentării 
speciilor de amfibieni și reptile. În cazul acestor 
investiții în vecinătatea habitatelor acvatice, 
propunem amplasarea unor limitatoare de viteză, 
denivelări, orice structuri folosite pentru a 
încetini viteza autovehiculelor permanent sau 
temporar în perioada de reproducere (martie-
mai) și a unor indicatoare speciale de atenționare 
a șoferilor cu privire la prezența amfibienilor. Se 
recomandă realizarea de vizite la începutul 
primăverii pentru a se observa impactul 
autovehiculelor asupra populațiilor din punctele 
de observație. În cazul unei mortalități ridicate a 
adulților se recomandă limitarea traficului auto 
și creșterea nivelului de informare al localnicilor 
față de necesitățile speciei.  

1.4.1.7. D01.02 
J02.  
J02.12.02    

Stoparea sau limitarea 
accesului speciilor pe 
carosabil 

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală 
protejată va duce la creșterea accidentării 
speciilor de amfibieni. În cazul acestor investiții 
propunem stoparea sau limitarea accesului 
acestor specii pe carosabil prin amplasarea unor 
garduri, realizarea unor subtraversări sau orice 
alte structuri ce vor ajuta deplasarea în siguranță 
a speciilor, permanent sau temporar în perioada 
de reproducere (martie-mai). 

 

OS1.4.2. Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării 
de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei. 
Tabel 13 

Cod_MM Impact - P/A 
Măsura de 

management 
Descriere 

1.4.2.1. B02  
B02.01 
B02.01.02 

Monitorizarea 
impactului 
activităților de 
gestionare a 
pădurilor/plantațiilor 
și a pășunatului 
asupra habitatului 
speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități, de pildă 
accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă 
se constată că ele perturb habitatul amfibienilor 
(d. ex. tractarea de bușteni răscolește/distruge 
mici bălți de reproducere; tăierea masivelor 
forestiere expune bălțile la soare, ducând la 
uscarea lor mai rapidă), se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (eșalonarea, în accord cu 
organele de gestiune a fondului forestier, a 
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lucrărilor așa încât să se evite pe cât posibil 
perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea 
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele 
pot cauza mortalitate direct; păstrarea unor arbori 
care să umbrească bălțile). 

1.4.2.2 D01.02  
J02.12.02    

Evaluarea 
impactului 
construcției de noi 
căi de acces 

Este necesară o evaluare a impactului constucției 
unor noi căi de acces, dacă este cazul de așa 
ceva; trebuie urmărit dacă ele distrug sau 
fragmentează habitatul amfibienilor, iar dacă da, 
se vor lua măsuri de reducere a impactului 
(ocolirea punctelor critice; amplasare de garduri, 
executare de subtraversări care să permit 
comunicarea între subpopulații). 

1.4.2.3 B02 
B06 
J02.   
M01.02    

Crearea de habitate 
artificiale 

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin 
excavarea unor habitate artificiale – bazine 
acvatice unde să se poată reproduce, eventual 
suplimentate artificial cu apă, pentru a 
preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere 
în anii secetoși, sau antrenarea amfibienilor la 
inundații. 

1.4.2.4 E03.01 
H01.05.  
H05.01.   

Reglementarea 
depozitării 
deșeurilor, cu 
stoparea depozitării 
deșeurilor în 
habitatele naturale  

Trebuie prevăzută, conform legislației în 
vigoare, depozitarea/înlăturarea deșeurilor așa 
încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele 
naturale. 

1.4.2.5. E03.01 
H01.05.  
H05.01.   

Asanarea spațiilor 
afectate de 
depozitarea 
deșeurilor. 

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din 
numeroase zone afectate – cu grijă însă spre a nu 
afecta habitatul amfibienilor (d. ex. a nu se tracta 
deșeurile cu plase sau utilaje care să distrugă 
vegetația, etc.) 

1.4.2.6. H01.05. Monitorizarea 
poluării apelor de 
suprafață 

Se va face împreună cu autoritățile în drept. 
Detectarea de surse de poluare și/sau de valori 
crescute ale elementelor poluante trebuie să fie 
urmată de acțiuni în scopul reducerii impactului 
(depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru 
reducerea aportului de elemente poluante în ape, 
în funcție de natura lor) 

1.4.2.7. I01  Monitorizarea 
impactului speciilor 
invazive alogene 
asupra habitatului 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor alogene. 
Dacă se constată un impact negativ (d. ex. 
acoperirea completă a bălților de reproducere cu 
Amorpha), se vor lua măsuri de combatere a 
speciilor alogene (în măsura posibilităților) sau 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 541 
 

de creare a unui habitat-refugiu unde să se poată 
reproduce amfibienii fără acces pentru speciile 
alogene (d. ex. bălți menținute artificial fără 
Amorpha). 

 
 

OS1.5. Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea  
OS1.5.1. Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor 
populației speciei Hyla arborea 
 
Tabel 14 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere 
1.5.1.1. I01  Monitorizarea 

impactului speciilor 
invazive alogene 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor 
alogene. Dacă se constată un impact negativ, se 
vor lua măsuri de combatere a speciilor alogene 
(în măsura posibilităților) sau de creare a unui 
habitat-refugiu unde să se poată reproduce 
amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. 
ex. pentru amfibieni, bălți artificiale, izolate de 
apele Dunării, unde să nu poată pătrunde pești 
invazivi precum Perccottus glenii). 

1.5.1.2. B02  
B02.01  
B02.01.02 
B06 

Monitorizarea 
impactului activităților 
de gestionare a 
pădurilor/plantațiilor 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități, de 
pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. 
Dacă se constată că ele produc mortalitate sau 
perturbă reproducerea, se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (eșalonarea, în accord cu 
organele de gestiune a fondului forestier, a 
lucrărilor așa încât să se evite pe cât posibil 
perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea 
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele 
pot cauza mortalitate direct). 

1.5.1.3. B02  
H01.05.  
H05.01.   
M01.02    
M01.03    

Crearea de habitate 
artificiale 

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin 
excavarea unor habitate artificiale – bazine 
acvatice unde să se poată reproduce, eventual 
suplimentate artificial cu apă, pentru a 
preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere 
în anii secetoși, sau antrenarea amfibienilor la 
inundații. 

 

 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 542 
 

OS1.5.2. Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de 
conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei. 
Tabel 15 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere 
1.5.2.1. B02 

B06 
J02.   
M01.02    

Crearea de habitate 
artificiale 

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni 
prin excavarea unor habitate artificiale – 
bazine acvatice unde să se poată reproduce, 
eventual suplimentate artificial cu apă, 
pentru a preîntâmpina secarea habitatelor de 
reproducere în anii secetoși, sau antrenarea 
amfibienilor la inundații. 

1.5.2.2. I01  Monitorizarea impactului 
speciilor invazive alogene 
asupra habitatului 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor 
alogene. Dacă se constată un impact negativ 
(d. ex. acoperirea completă a bălților de 
reproducere cu Amorpha), se vor lua măsuri 
de combatere a speciilor alogene (în măsura 
posibilităților) sau de creare a unui habitat-
refugiu unde să se poată reproduce 
amfibienii fără acces pentru speciile alogene 
(d. ex. bălți menținute artificial fără 
Amorpha). 

 

OS1.6. Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare 
favorabilă a acesteia. 
OS1.6.1. Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în 
sensul îmbunătățirii stării de conservare a acesteia din punct de vedere al populației speciei. 
 
Tabel 16 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere 
1.6.1.1. A04.01.01 

A04.01.02  
B06 
 
 

Monitorizarea impactului 
cultivării și a pășunatului 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continuă a 
impactului pe care îl are cultivarea, dacă 
exemplarele de țestoase sunt ucise prin 
strivire de către utilaje agricole sau prin 
intoxicare cu pesticide. În caz că se observă 
asemenea fenomene se vor lua măsuri de 
reducere a impactului lor (eșalonarea a 
lucrărilor așa încât să se evite pe cât posibil 
zonele de pontă ale țestoaselor; ocolirea 
punctelor unde utilajele pot cauza mortalitate 
direct; reducerea aplicării pesticidelor în 
zonele unde ar putea afecta populațiile de 
țestoase) 
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1.6.1.2. B06  
B02  
B02.01  
B02.01.02  

Monitorizarea impactului 
activităților de gestionare 
a pădurilor/plantațiilor 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități, de 
pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni 
etc. Dacă se constată că ele produc 
mortalitate, se vor lua măsuri de reducere a 
impactului (eșalonarea, în accord cu organele 
de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor 
așa încât să se evite pe cât posibil perioada 
de reproducere/circulație în afara bălților a 
țestoaselor; ocolirea punctelor unde utilajele 
pot cauza mortalitate directă). 

1.6.1.3. D01.02  

J02.12.02    

Monitorizarea impactului 
traficului rutier asupra 
speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului traficului, prin strivirea 
țestoaselor etc. Dacă se constată așa ceva, se 
vor lua măsuri de reducere a impactului 
(amplasare de garduri, executare de 
subtraversări care să împiedice sau să reducă 
accesul țestoaselor pe carosabil). 

1.6.1.4. E03.01 Reglementarea depozitării 
deșeurilor, cu stoparea 
depozitării deșeurilor în 
habitatele naturale  

Trebuie prevăzută, conform legislației în 
vigoare, depozitarea/înlăturarea deșeurilor 
așa încât să nu afecteze apele de suprafață, 
habitatele naturale. 

1.6.1.5. D01.02 F01.  
F02.03.02  
H01.05.   
I01  
J02.  
J02.06.05   
M01.02    

Popularea sau repopularea 
habitatelor existente și/sau 
favorabile 

În cadrul ariei naturale protejate s-au 
identificat un număr mare de habitate 
potențiale pentru specie. Nu a fost  însă 
identificat un număr mare de exemplare ale 
specie.  
Repopularea arealelor specifice speciei din 
sit, cu un numar de minim 500 de exemplare, 
obținute din centrele de reabilitare a vieții 
sălbatice de la Târgu Mureș, București sau 
altele asemenea existente în țară, va crește 
șansa de supraviețuire a speciei în zona 
ROSCI0131. Prin eliberarea ulterioară a 
acestora, se poate contribui la creșterea 
semnificativă a numărului exemplarelor 
dintr-o populație. 
Unele habitate favorabile, conform 
cercetărilor din teren, nu sunt ocupate de 
specie. Popularea unor habitate favorabile, 
poate crește șansa de supraviețuire și astfel, 
nivelul stării de conservare al speciei. 
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1.6.1.6. F02.03.02  Informarea/conștientizarea 
pescarilor amatori/sportivi 

Educarea se va face în sensul de a convinge 
pe pescari spre a nu persecuta deliberat 
țestoasele, a evita pe cât posibil capturarea 
lor accidentală, a putea lua măsuri pentru 
salvarea animalului dacă aceasta survine, etc. 

1.6.1.7. H01.05.   

J02.06.05   

Monitorizarea poluării 
apelor de suprafață 

Se va face împreună cu autoritățile în drept. 
Detectarea de surse de poluare și/sau de 
valori crescute ale elementelor poluante 
trebuie să fie urmată de acțiuni în scopul 
reducerii impactului (depistarea sursei, 
aplicarea de măsuri pentru reducerea 
aportului de elemente poluante în ape, în 
funcție de natura lor) 

1.6.1.8. I01  Monitorizarea impactului 
speciilor invazive alogene 
asupra speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor 
alogene. Dacă se constată un impact negativ, 
se vor lua măsuri de combatere a speciilor 
alogene (în măsura posibilităților – d. ex. 
îndepărtarea țestoaselor din specii exotice, 
dacă se observă apariția lor și impactul 
negativ asupra speciei indigene) sau de 
creare a unui habitat-refugiu unde să nu 
existe acces pentru speciile alogene. 

1.6.1.9. J02.  
J02.12.02    

Asigurarea unui impact 
redus la lucrările de 
întreținere și construcție 
de instalații hidraulice, 
diguri etc. 

Se va face de comun accord cu organismele 
de gestionare a resursei acvatice. Se poate 
reduce impactul planificând lucrările în 
perioade în care țestoasele nu se află în 
habitatele/punctele afectate, utilizând (dacă 
este cazul) tehnici mai puțin vătămătoare (d. 
ex. la decolmatare, împrăștierea noroiului 
extras în strat uniform, nu depozitarea ca 
movilă, ca să permit eventualilor indivizi de 
țestoasă, mai ales juvenili, antrenați să iasă 
înaintea solidificării depozitului). 
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OS1.6.2. Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării 
de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei. 
Tabel 17 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere 
1.6.2.1. A04.01.01 

A04.01.02 
Monitorizarea impactului 
pășunatului asupra 
habitatului speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl are pășunatul, dacă 
dacă animalele domestice denudează sau 
cauzează eroziunea locurilor de pontă pentru 
țestoase. În caz că se observă asemenea 
fenomene se vor lua măsuri de reducere a 
impactului lor (limitarea zonelor de acces 
pentru animale domestice în habitate 
naturale, crearea unor puncte de refugiu – în 
cele mai importante locuri de pontă a 
țestoaselor – unde să nu se circule animalele 
domestice; etc., după necesități) 

1.6.2.2. B06  
B02  
B02.01 
B02.01.02 

Monitorizarea impactului 
activităților de gestionare 
a pădurilor/plantațiilor 
asupra habitatului 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului pe care îl au aceste activități. 
Dacă se constată că ele perturbă habitatul 
țestoaselor (d. ex. tăierea masivelor 
forestiere expune bălțile la soare, ducând la 
uscarea lor mai rapidă), se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (păstrarea unor arbori 
care să umbrească bălțile). 

1.6.2.3. D01.02  
J02.12.02    

Evaluarea impactului 
construcției de noi căi de 
acces 

Este necesară o evaluare a impactului 
constucției unor noi căi de acces, dacă este 
cazul de așa ceva; trebuie urmărit dacă ele 
distrug sau fragmentează habitatul 
țestoaselor, iar dacă da, se vor lua măsuri de 
reducere a impactului (ocolirea punctelor 
critice; amplasare de garduri, executare de 
subtraversări care să permit comunicarea 
între subpopulații). 

1.6.2.4. E03.01 
H01.05.   

Reglementarea depozitării 
deșeurilor, cu stoparea 
depozitării deșeurilor în 
habitatele naturale  

Trebuie prevăzută, conform legislației în 
vigoare, depozitarea/înlăturarea deșeurilor 
așa încât să nu afecteze apele de suprafață, 
habitatele naturale. 

1.6.2.5. E03.01 
 

Asanarea spațiilor afectate 
de depozitarea deșeurilor. 

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor 
din numeroase zone afectate – cu grijă însă 
spre a nu afecta habitatul țestoaselor (d. ex. a 
nu se tracta deșeurile cu plase sau utilaje 
care să distrugă vegetația, etc.) 

1.6.2.6. E03.01 
H01.05.   

Monitorizarea poluării 
apelor de suprafață 

Se va face împreună cu autoritățile în drept. 
Detectarea de surse de poluare și/sau de 
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valori crescute ale elementelor poluante 
trebuie să fie urmată de acțiuni în scopul 
reducerii impactului (depistarea sursei, 
aplicarea de măsuri pentru reducerea 
aportului de elemente poluante în ape, în 
funcție de natura lor) 

1.6.2.7. I01  Monitorizarea impactului 
speciilor invazive alogene 
asupra habitatului 

Este necesară o monitorizare continua a 
prezenței, tipului și impactului speciilor 
alogene. Dacă se constată un impact negativ 
(d. ex. acoperirea completă a zonelor de 
pontă cu Amorpha), se vor lua măsuri de 
combatere a speciilor vegetale alogene (în 
măsura posibilităților), sau de creare a unui 
habitat-refugiu unde să se poată reproduce 
țestoasele fără acces pentru speciile alogene 
(d. ex. pante/locuri de pontă menținute 
artificial fără Amorpha). 
De asemenea, se va monitoriza eventuala 
prezență și evoluție populațională în 
habitatul specie Emys orbicularis, a unor 
specii de țestoase exotice invazive introduse, 
ca de exemplu Trachemys scripta (țestoasa 
de Florida).  

1.6.2.8. J02.   
J02.06.05   
J02.12.02    
M01.02    

Crearea de habitate 
artificiale 

Se pot suplimenta populațiile de țestoase 
prin excavarea unor habitate artificiale – 
bazine acvatice unde să se poată menține, 
eventual suplimentate artificial cu apă, 
pentru a preîntâmpina secarea habitatelor în 
anii secetoși, sau antrenarea țestoaselor la 
inundații. 

1.6.2.9. J02.   
J02.06.05   
J02.12.02    
 

Asigurarea unui impact 
redus la lucrările de 
întreținere și construcție 
de instalații hidraulice, 
diguri etc. 

Se va face de comun accord cu organismele 
de gestionare a resursei acvatice. Se poate 
reduce impactul executând lucrările în așa 
încât să se evite sau, dacă este cazul, să se 
reconstruiască habitatele amfibienilor în 
zonele afectate. 

1.6.2.10. M01.02  

 

Monitorizarea impactului 
schimbărilor climatice 
asupra habitatului speciei 

Este necesară o monitorizare continua a 
impactului schimbărilor majore de regim 
termic și hidrologic, pe termen lung, asupra 
habitatului – de exemplu dacă favorizează 
pătrunderea sau înmulțirea speciilor alogene. 
Dacă se constată un impact negativ, se vor 
lua măsuri de combatere a speciilor alogene 
(în măsura posibilităților), sau de creare a 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

 

 

Pagina 547 
 

unui habitat-refugiu unde țestoasele se vor 
putea reproduce fără acces pentru speciile 
alogene. 

 
OS1.7. Asigurarea conservării speciilor de păsări din Fișa rezervației Ostrovul Haralambie 
(Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea, Ardeola 
ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis falcinellus, 
Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura 
leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, 
Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, 
Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus 
genei, Larus melanocephalus, Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, 
Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene noctua, Strix 
aluco, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos 
major, Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor, 
Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus oriolus, Corvus corax), în 
sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora. 
OS1.7.1. Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Fișa 
rezervației Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora 
din punct de vedere al populațiilor speciilor. 
 

Tabel 18 

Cod_MM 
Impact - 

P/A 
Măsura de management Descriere 

1.7.1.1. B02 
B02.01.02 
B02.04 
F03.02.03  
F03.02.05 
J03.01 

Îmbunătățirea condițiilor de 
cuibărit pentru speciile de 
răpitoare diurne prin 
stabilirea unor zone tampon 
în jurul cuiburilor şi 
limitarea/controlul accesului 
și activităţilor umane în 
aceste zone, în perioada de 
cuibărit și de creștere a 
puilor. 

Pentru speciile cuibăritoare în pâlcuri de 
arbori sau la lizierele pădurilor, un factor de 
deranj îl constituie stânele amplasate aproape 
de liziera pădurilor sau lângă pâlcurile de 
arbori izolați.  
Răpitoarele de zi, ce fac obiectul de protecție 
al ariei, cuibăresc în zone de pădure sau 
lizieră. Lucrările silvice în zona cuibului poate 
reduce succesul reproductiv al perechii 
respective. In acest sens, se impune instituirea 
unei zone tampon în jurul cuibului cu o rază 
de 150 m (300 m diametru) unde să fie 
restricționat accesul si activitățile silvice în 
perioada 15 martie-15 iulie. 

1.7.1.2. J03.01 Crearea de platforme de 
uscare pentru cormorani 

In vederea creşterii prezenţei cormoranului 
mic în zonă, se vor instala 7-10 de platforme 
de uscare pe malurile ostrovului. Acestea vor 
putea adăposti între 7-12 cormorani per 
plarformă. 
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1.7.1.3. B02 
B02.04 

Menținerea pe picior a 
arborilor uscați sau în curs 
de uscare 

Lemnul mort adăpostește specii de 
nevertebrate care reprezintă o resursă trofică 
pentru specii de păsări protejate. Păstrarea 
arborilor uscați sau în curs de uscare conduce 
către îmbunătățirea stării de conservare a 
păsărilor. Este necesar ca măsura să fie 
aplicată atât pe teritoriul rezervației cât și în 
vecinătatea acesteia în zona tampon de 500 de 
metri. 

1.7.1.4. B02 
B02.01.02 
B02.04 
J03.01 

Păstrarea statutului de zonă 
lipsită de intervenții silvice 

În prezent în amenajamentul silvic nu sunt 
prevăzute lucrări silvice, zona având statutul 
de rezervație naturală. Pentru menținerea 
condițiilor de favorabilitate ridicată a 
habitatelor asociate păsărilor, este necesară 
păstrarea prevederilor actuale din 
amenajamentul silvic cu privire la excluderea 
zonei din rândul celor care au prevăzute 
lucrări silvice. 

1.7.1.5. D03.02 
F03.02.05 

Limitarea prezenței 
ambarcațiunilor la mai puțin 
de 25 de metri de rezervația 
naturală 

Pentru limitarea presiunii, este necesară 
interzicerea părăsirii căilor principale de 
navigație, cu excepția ambarcațiunilor care 
desfășoară activități forestiere sau de cercetare 
în areal. 

1.7.1.6. F03.02.05 
F05.04 

Limitarea prezenței 
pescarilor pe teritoriul ariei 
naturale protejate 

Pentru limitarea presiunii, este necesară 
interzicerea accesului pescarilor pe teritoriul 
ariei naturale protejate în perioada de 
reproducere a speciilor protejate. 

1.7.1.7. F03.02.03 
F03.02.05 

Limitarea activității 
cinegetice pe teritoriul și în 
imediata vecinătate a ariei 
naturale protejate 

Pentru limitarea presiunii, se vor desfășura 
activități cinegetice fără ca recoltarea 
indivizilor speciilor protejate (la care 
vânătoarea este permisă) să provoace 
dezechilibre în rândul populațiilor acestor 
specii. 

1.7.1.8. F03.02.03 
F03.02.05 

Patrularea zonei în scopul 
limitării/eliminării 
fenomenului 

Pentru limitarea sau eliminarea riscului actelor 
de braconaj, se vor desfășura activități de 
patrulare a ariei naturale protejate. 

1.7.1.9. J03.01 
K01.01 

Limitarea fenomenelor de 
eroziune a malurilor 

În cazul în care se va observa apariția unor 
fenomene erozionale accentuate care să pună 
în pericol aria naturală protejată, se va 
interveni prin lucrări de apărare a ostrovului. 
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OS1.7.2. Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de 
conservare favorabilă din punct de vedere al habitatatelor speciilor. 
Tabel 19 

Cod_MM 
Impact - 

P/A 
Măsura de management Descriere 

1.7.2.1. B02 
J02 
J03.01 
 

Monitorizarea evoluției 
habitatelor asociate speciilor 
de păsări 

Monitorizarea habitatelor caracteristice 
speciilor de interes conservativ va permite 
identificarea schimbărilor în ceea ce privește 
starea de conservare a populațiilor speciilor în 
rezervație și în imediata vecinătate a acesteia 
cât și obținerea unor informații în legătura cu 
evoluția habitatelor de care acestea sunt 
dependente și adoptarea unor măsuri de 
management orientate spre menținerea sau 
îmbunătățirea stării de conservare. 

1.7.2.2. B02 
B02.01.02 
B02.04 

Corelarea lucrărilor silvice 
cu cerințele de conservare a 
biodiversității. 

Atingerea și menținerea unui procent 
semnificativ de pădure matură (peste 80 de ani) 
și derularea lucrărilor silvice din imediata 
vecinătate a rezervației naturale Ostrpvul 
Haralambie, în afara sezonului de cuibărit. 

1.7.2.3. B02 
B02.02 
B02.03 

Păstrarea vegetației 
arbustive și a lăstărișului pe 
suprafața și în imediata 
vecinătate a rezervației 

Pentru asigurarea unor condiții de favorabilitate 
pentru speciile de păsări care utilizează 
habitatele cu vegetație arbustivă sau vegetație 
densă, pe suprafața rezervației și în jurul 
acesteia, lucrările silvice vor urmări păstrarea 
unui procent de 30% acoperit cu vegetație 
arbustivă și/sau lăstăriș. 

1.7.2.4. B02 
B02.04 

Menţinerea unei structuri 
forestiere mozaicate în 
cadrul unităţilor de 
producţie, prin păstrarea de 
pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni 
(peste 80 ani) la hectar în 
zonele de recoltare.  

Deși pe teritoriul Rezervației naturale nu sunt 
prevăzute lucrări silvice și suprafețele forestiere 
din imediata vecinătate a sitului sunt foarte 
importante pentru speciile de păsări protejate, 
mai ales datorită suprafeței mici a rezervației în 
comparație cu cerințele teritoriale ale speciilor. 
Aceste zone sunt acoperite de arborete cu 
vârste diferite, iar zonele cu arbori maturi ce 
favorizează cuibăritul sunt restrânse și 
nesemnificative economic. Prin păstrarea 
acestor pâlcuri de arbori maturi se favorizează 
menținerea de condiţii de cuibărit pentru 
speciile de răpitoare diurne, în special Aquila 
pomarina şi Buteo buteo, sau nocturne – Asio 
otus, Athene noctua, Strix aluco, Caprimulgus 
europaeus, dar și pentru alte specii, cum ar fi 
ciocănitorile, sau dumbrăveanca. Dacă acești 
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arbori vor fi exploatați atunci este foarte posibil 
ca pentru o perioadă lungă de timp o serie de 
specii să nu beneficieze de condiții optime de 
cuibărit, procentul de arbori maturi din pădurile 
din imediata vecinătate a sitului fiind foarte 
mic. Este foarte important ca acești arbori 
râmași sa nu fie izolați unul față de altul, ci să 
fie păstrați în pâlcuri. Această măsură nu va 
avea rezultatul scontat în condițiile în care în 
jurul pâlcurilor rămase se realizează tăieri 
definitive (decât dacă în jur există deja arboret 
în creștere). În cadrul parchetelor de exploatare, 
la tăierile definitive se pot păstra astfel de 
pâlcuri, ce se vor conserva şi ulterior, în 
viitorul arboret, până la eliminarea naturală a 
arborilor respectivi. 

1.7.2.5. B02 
B02.04 

Menținerea condiţiilor 
favorabile pentru cuibăritul 
chirelor 

Înlăturarea vegetaţiei lemnoase, a speciilor 
pioniere care apar pe insula unde cuibăresc 
chirele în perioada primăverii. 
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III.2. MĂSURI  DE MANAGEMENT PENTRU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR DIN SITUL NATURA 2000 
ROSCI0131 OLTENIȚA – MOSTIȘTEA – CHICIU  
 

OS1.8. Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-
Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia. 
OS1.8.1. Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-
Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat. 

- Starea de conservare a habitatului 3130 din punct de vedere al suprafeței ocupate este: ”U1” – nefavorabilă - inadecvată. 
Tabel 20 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.8.1.1. A04 Pășunatul 

A04.01.05 
K02 Evoluție 
biocenotică, 
succesiune 
K02.01  
K02.02 
 

Reglementarea strictă şi limitarea 
păşunatului cu oi şi în amestec de 
animale; verificarea riguroasă şi 
frecventă a respectării regulilor 
impuse şi aplicarea de amenzi în 
cazul abaterilor; Reglementarea 
practicilor agricole și zootehnice 
pastorale în cadrul ariei protejate, în 
apropierea habitatelor acvatice de 
importanta comunitară; 
Identificarea unor locuri la distante 
mai mari fata de zona umedă a 
sitului în care să se realizeze 
adăpătoare pentru animalele 
domestice -protejare habitat 3130. 

Măsura vizează reducerea efectelor 
dezastruoase ale suprapășunatului cu oi și în 
amestec de animale (târlirea, ruderalizare și 
tasarea solului, schimbarea drastică a 
compoziţiei specifice duce la dispariţia 
completă a speciilor de plante sensibile şi 
rare), care afectează la momentul actual toate 
fragmentele de habitat 3130. Prin 
reglementarea disturbărilor se va diminua și 
răspândirea speciilor cu caracter ruderal 
indigen (de exemplu stuful care se 
răspândește în zonele târlite și erodate). 
Pentru prevenirea reducerii suprafeţelor 
ocupate de acest tip de habitat este necesară 
dezvoltarea unui set de reguli stricte privind 
păşunatul pe suprafaţa sitului în zonele 
umede. Este imperios necesar dezvoltarea 
unei scheme de controale frecvente pe tot 
parcursul anului şi aplicarea amenzilor dacă 

Numărul de abateri 
semnalate şi a amenzilor 
aplicate. 
Suprafaţa habitatului 3130 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin 
schema de monitorizare. 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
se constată nerespectarea măsurilor. 
Masurile sunt prevazute de reglementarile 
legale, iar nerespectarea acestora poate 
determina deteriorarea biotopului specific 
habitatului și implicit reducerea suprafetelor 
ocupate de tipul de habitat in Sit.  

1.8.1.2. A Agricultura 
A08 
Fertilizarea (cu 
îngrășământ) 
 
 

Promovarea agriculturii ecologice în 
randul agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și reducerea 
utilizării fertilizanților chimici, 
produselor biocide, hormoni şi 
substanţe chimice pe tot teritoriul 
ariei protejate sau cel puţin în 
zonele agricole adiacente 
fragmentelor de habitat 3130 şi 
controale periodice pentru 
depistarea contravenţiilor şi 
aplicarea de amenzi. 

Folosirea substanţelor nocive ar trebuie 
interzisă pe tot teritorul ariei, în concordanţă 
cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. 
Dacă utilizarea acestor substanţe rămâne 
permisă, se interzice strict depozitarea (chiar 
și temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor 
sau altor soluții chimice, dar și a materialului 
săditor/semințelor în afara limitelor 
terenurilor arabile. La limita parcelelor de 
teren arabil adiacente habitatelor protejate 
vizate se va lăsa o fâșie de răzor cu vegetație 
naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, 
pentru filtrarea substanțelor nocive sau 
eutrofizante provenite din parcela de teren 
agricol. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3130 afectate de 
produsele biocide, 
hormoni şi substanţe 
chimice. 
Nivelul substanţelor 
nocive măsurate anual în 
solul fragmentelor de 
habitate 3130 adiacente 
zonelor agricole. 
 
 
 
 
 
 

1.8.1.3. D01.02 
Drumuri, 
autostrăzi 

 

Amenajarea unei rețele raționale de 
drumuri de pământ întreținute, cu taluz 
format din vegetație naturală. 
Interzicerea stabilirii drumurilor noi 
alternative. 

Drumurile de pământ de la limitele terenurilor 
agricole, care deservesc populația din zonă, se 
degradează în sezonul ploios, astfel locuitorii 
sunt siliți să taie noi cărări și drumuri prin 
habitatele speciilor de interes comunitar. Prin 
întreținerea rețelei existente şi necesare, acest 
efect se va diminua. De asemenea, la amenajarea 

Numărul drumurilor 
întreţinute. 
Numărul fragmentelor de 
habitat 3130 afectate de noi 
cărări şi drumuri. 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
unor noi drumuri (dacă este necesar), se va 
verifica distribuția habitatului 3130 pentru a 
preveni fragmentarea acestuia. 

1.8.1.4. E03.01 
Depozitarea 
deșeurilor 
menajere/deșeu
ri provenite din 
baze de 
agrement  

 

Eliminarea depozitelor de gunoaie 
menajere din proximitatea 
fragmentelor de habitate 3130. 
Ecologizarea stânelor și locurilor de 
târlire. 

Se recomandă introducerea unor reguli de 
ecologizare privind eliminarea deșeurilor, tăierea 
repetată a vegetației nitrofile (de către crescătorii 
de animale) şi controale frecvente din partea 
autorităţilor competente. Reabilitarea acestor 
zone ar contribui semnificativ la îmbunătățirea 
calității habitatelor. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3130 afectate de 
deşeuri. 
Numărul şi suprafaţa 
fragmentelor de habitat 
3130 cu compoziţia 
specifică şi structură 
adecvată, evaluate prin 
schemele de monitorizare 
anuală şi relevee fixe. 

1.8.1.5. I01 Specii 
invazive non-
native 
(alogene) 
 

Eliminarea sau menținerea sub 
control a populațiilor speciilor 
alohtone (invazive) din proximitatea 
habitatului și eliminarea acestora 
din suprafața ocupată de habitat. 
Semnalarea prezentei altor specii 
alohtone cu posibil impact asupra 
habitatului 3130; 
Optimizarea parametrilor care 
definesc structura tipului de habitat: 
compozitie specifica, eliminarea 
speciilor alohtone, mentinerea 
consistentei optime, specifice 
habitatului 3130 etc. 

În cazul habitatului 3130, pentru eliminarea 
speciilor invazive se va recurge la un plan 
care să ia în considerare caracteristicile 
fiecărui fragment de habitat și vegetația 
existentă. Indivizii speciilor invazive se vor 
elimina cu metode care nu afectează 
habitatul – tăiere și tratare locală (strict la 
nivelul individului) cu soluții chimice cu 
perioadă de descompunere rapidă. În 
perioada reabilitării se va exclude pășunatul 
în zonă. 
 

Mărimea suprafeţelor 
ocupate de specii invazive 
native şi non-native. 
Efectivele speciilor 
invazive evaluate pe 
parcursul monitorizărilor 
anuale. 
Numărul şi suprafaţa 
fragmentelor de habitat 
3130 cu compoziţia 
specifică şi structură 
adecvată, evaluate prin 
schemele de monitorizare 
anuală şi relevee fixe. 

1.8.1.6. K Procesele Monitorizarea continua a Factorii climatici pot cauza variații mari ale Suprafaţa habitatului 3130 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 
Haralambie) 

 

 

Pagina 554 
 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
naturale biotice 
și abiotice (fără 
catastrofe) 

parametrilor abiotici ai habitatului 
3130. 

nivelului apei. Aceste modificări naturale pot 
duce la secarea unor suprafețe, ceea ce poate 
avea efecte negative asupra speciilor 
habitatului 3130. Este un fenomen natural 
extrem ce poate să apară în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în 
perioada verii în zonele cu pârâuri, canale 
sau bălți și zonele umede limitrofe. În cazul 
lipsei de inundații mai mulți ani, pe aceste 
terenuri va avea loc o succesiune a 
vegetației, respectiv se vor instala fitocenoze 
caracteristice alianței Agrostion stoloniferae. 

după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin 
schema de monitorizare. 

1.8.1.7. K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

 

Controlul speciilor ruderale și 
invazive care pot afecta, prin 
apariție și creștere, speciile din clasa 
Isoëto-Nanojuncetea, caracteristice 
habitatului 3130  

Prezența speciilor invazive, ca de exemplu: 
Xanthium italicum, Xanthium spinosum, 
Amaranthus retroflexus, A. albus, A. crispus, 
Daucus carota, Datura stramonium, 
Erigeron canadensis, specii de 
Chenopodiaceae ș.a. și a speciilor ruderale 
care colonizează anumite suprafețe din 
habitatul 3130 duce la eliminarea speciilor 
caracteristice habitatului.  

Mărimea suprafeţelor 
ocupate de specii alohtone 
(invazive) și a suprafețelor 
ocupate de comunități 
ruderale în interiorul 
fragmentelor habitatului 
3130. 

1.8.1.8. K02.02 
Acumularea de 
material 
organic 

K02.01 

Reglementarea strictă şi limitarea 
păşunatului cu oi și în amestec de 
animale; verificarea riguroasă şi 
frecventă a respectării regulilor 
impuse şi aplicarea de amenzi în 
cazul abaterilor. 

Prin îmbogățirea cu material organic 
provenit de la animalele care pășunează pe 
malurile canalelor, evoluția vegetației se 
îndreaptă spre instalarea populațiilor 
specifice alianței Bidention, bogate în 
elemente ca Bidens tripartita, Polygonum 

Mărimea suprafeţelor 
ocupate de comunități 
vegetale care nu aparțin 
clasei Isoëto-
Nanojuncetea și a 
suprafețelor ocupate de 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

 

minus, Echinochloa crus-galli ș.a., cu efecte 
semnificative numai în câteva poligoane. În 
locurile unde au fost instalate stâne în 
prealabil sau turmele staționează timp 
îndelungat, se instalează vegetație ruderală 
nitrofilă (Urtica dioica, Cirsium arvense, 
Carduus spp. ș.a.). Pentru reabilitarea acestor 
pâlcuri este necesar tăierea repetată a acestor 
buruienișuri (de minim 3-4 ori pe an) și 
eliminarea materialului vegetal rezultat 
pentru a scădea cantitatea de azot din locurile 
respective. De asemenea, este important 
mutarea stânelor în conformitate cu legislația 
în vigoare pentru a diminua efectele 
destructive de târlit și fertilizat pe timp 
îndelungat. 

comunități ruderale în 
interiorul fragmentelor 
habitatului 3130. 

1.8.1.9. I01 Specii 
invazive non-
native 
(alogene)  

K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

Monitorizarea continua a speciilor 
invazive și a speciilor caracteristice  
habitatului 3130. 

Speciile invazive care se instalează în 
habitatul 3130 au capacitatea de a intra în 
competiție cu speciile native și astfel ajung 
să determine dispariția speciilor 
caracteristice habitatului. 

Suprafaţa habitatului 3130 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin 
schema de monitorizare. 

1.8.1.10. - Mentinerea habitatului cel puțin pe Activitate menita sa asigure conservarea Numărul de cazuri 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
suprafetele ocupate in prezent, 
inventariate si cartate în teren. 

favorabila a habitatului 3130. Se vor analiza 
solicitarile de aprobare/avizare de investiții 
desfășurate in zonele unde a fost identificat 
habitatul și care pot determina reducerea 
suprafetelor ocupate de tipul de habitat, 
fragmentarea acestuia, prin prisma 
reglementarilor legale, a utilitatii sociale si a 
evaluarii impactului produs asupra mediului. 

semnalate de management 
neadecvat prevederilor 
Planului de management. 

1.8.1.11. - Realizarea creșterii nivelului de 
conștientizare a comunităților locale 
(grupuri țintă: pescari, ciobani, 
excursioniști, localnici) cu privire la 
necesitatea conservării diversității 
biologice și a utilizării 
componentelor habitatelor într-o 
maniera durabila. 

Activitate menita sa asigure conservarea 
favorabila a habitatului 3130. 

Suprafaţa habitatului 3130 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin 
schema de monitorizare. 

1.8.1.12. - Promovarea de activitati de atragere 
a surselor de finantare pentru 
implementarea de masuri cu scopul 
restabilirii starii favorabile a 
habitatului 3130. 

Activități menite sa asigure conservarea 
favorabila a habitatului 3130. Activitatile vor 
fi atent monitorizate, pentru cunoasterea si 
perfectionarea practicilor in domeniu. 

Număr de proiecte 
aprobate din toate tipurile 
de fonduri, pentru 
stabilirea stării favorabile 
a tipurilor de habitate 
naturale din sit. 
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OS1.8.2. Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea 
uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.. 

- Starea de conservare a habitatului 3130 din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice este: ”U1” – nefavorabilă – inadecvată. 
Tabel 21 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.8.2.1. A04.02.05 

Pășunatul 
neintensiv în 
amestec de 
animale 
K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 
  
 
 

Reglementarea strictă şi 
limitarea păşunatului cu oi şi 
în amestec de animale; 
verificarea riguroasă şi 
frecventă a respectării 
regulilor impuse şi aplicarea 
de amenzi în cazul abaterilor; 
Reglementarea practicilor 
agricole și zootehnice 
pastorale în cadrul ariei 
protejate, în apropierea 
habitatelor acvatice de 
importanta comunitară; 
Identificarea unor locuri la 
distante mai mari fata de zona 
umedă a sitului în care să se 
realizeze adăpătoare pentru 
animalele domestice - 
protejare habitat 3130. 

Măsura vizează reducerea efectelor 
dezastruoase ale suprapășunatului cu oi și în 
amestec de animale (târlirea, ruderalizare și 
tasarea solului, schimbarea drastică a 
compoziţiei specifice duce la dispariţia 
completă a speciilor de plante sensibile şi 
rare), care afectează la momentul actual toate 
fragmentele de habitat 3130. Prin 
reglementarea disturbărilor se va diminua și 
răspândirea speciilor cu caracter ruderal 
indigen (de exemplu stuful care se 
răspândește în zonele târlite și erodate). 
Pentru prevenirea reducerii suprafeţelor 
ocupate de acest tip de habitat este necesară 
dezvoltarea unui set de reguli stricte privind 
păşunatul pe suprafaţa sitului în zonele 
umede. Este imperios necesar dezvoltarea 
unei scheme de controale frecvente pe tot 
parcursul anului şi aplicarea amenzilor dacă 
se constată nerespectarea măsurilor. 
Masurile sunt prevazute de reglementarile 
legale, iar nerespectarea acestora poate 
determina deteriorarea biotopului specific 
habitatului și implicit reducerea suprafetelor 

Numărul de abateri semnalate şi 
a amenzilor aplicate. 
Suprafaţa habitatului 3130 după 
aplicarea măsurii, evaluată 
anual prin schema de 
monitorizare. 
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ocupate de tipul de habitat in Sit.  

1.8.2.2. A07 Utilizarea 
produselor 
chimice de 
fertilizare, 
biocide, hormoni 
și substanțe 
chimice 

A08 Fertilizarea 
(cu îngrășământ) 

 
 

Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și 
reducerea utilizării produselor 
chimice de fertilizare, a 
produselor biocide, hormoni 
şi substanţe chimice pe tot 
teritoriul ariei protejate sau 
cel puţin în zonele agricole 
adiacente fragmentelor de 
habitat 3130 şi controale 
periodice pentru depistarea 
contravenţiilor şi aplicarea de 
amenzi. 

Folosirea substanţelor nocive ar trebuie 
interzisă pe tot teritorul ariei, în concordanţă 
cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. 
Dacă utilizarea acestor substanţe rămâne 
permisă, se interzice strict depozitarea (chiar 
și temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor 
sau altor soluții chimice, dar și a materialului 
săditor/semințelor în afara limitelor 
terenurilor arabile. La limita parcelelor de 
teren arabil adiacente habitatelor protejate 
vizate se va lăsa o fâșie de răzor cu vegetație 
naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, 
pentru filtrarea substanțelor nocive sau 
eutrofizante provenite din parcela de teren 
agricol. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3130 afectate de 
produsele biocide, hormoni şi 
substanţe chimice. 
Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în solul 
fragmentelor de habitate 3130 
adiacente zonelor agricole. 
 
 
 
 
 
 

1.8.2.3. E03.01 
Depozitarea 
deșeurilor 
menajere/deșeuri 
provenite din 
baze de 
agrement  

Eliminarea depozitelor de 
gunoaie menajere din 
proximitatea fragmentelor de 
habitate 3130. 
Ecologizarea stânelor și 
locurilor de târlire. 

Se recomandă introducerea unor reguli de 
ecologizare privind eliminarea deșeurilor, tăierea 
repetată a vegetației nitrofile (de către crescătorii 
de animale) şi controale frecvente din partea 
autorităţilor competente. Reabilitarea acestor 
zone ar contribui semnificativ la îmbunătățirea 
calității habitatelor. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3130 afectate de deşeuri. 
Numărul şi suprafaţa 
fragmentelor de habitat 3130 cu 
compoziţia specifică şi structură 
adecvată, evaluate prin 
schemele de monitorizare 
anuală şi relevee fixe. 

1.8.2.4. I01 Specii 
invazive non-
native (alogene) 

Eliminarea sau menținerea 
sub control a populațiilor 
speciilor alohtone (invazive) 
din proximitatea habitatului și 

În cazul habitatului 3130, pentru eliminarea 
speciilor invazive se va recurge la un plan 
care să ia în considerare caracteristicile 
fiecărui fragment de habitat și vegetația 

Mărimea suprafeţelor ocupate 
de specii invazive native şi non-
native. 
Efectivele speciilor invazive 
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 eliminarea acestora din 

suprafața ocupată de habitat.  
 

existentă. Indivizii speciilor invazive se vor 
elimina cu metode care nu afectează habitatul 
– tăiere și tratare locală (strict la nivelul 
individului) cu soluții chimice cu perioadă de 
descompunere rapidă. În perioada reabilitării 
se va exclude pășunatul în zonă. 
Se va semnalarea prezența altor specii 
alohtone cu posibil impact asupra habitatului 
3130; 
Optimizarea parametrilor care definesc 
structura tipului de habitat: compozitie 
specifica, eliminarea speciilor alohtone, 
mentinerea indicilor de abundență dominanță 
specifici habitatului 3130 și a unei acoperiri 
optime a fitocenozelor care edifică habitatul 
etc. 
Combaterea speciilor invazive se va realiza 
numai în baza unui studiu de fundamentare 
daca fenomenul are tendința certa de 
extindere în situl ROSCI0131. 

evaluate pe parcursul 
monitorizărilor anuale. 
Numărul şi suprafaţa 
fragmentelor de habitat 3130 cu 
compoziţia specifică şi structură 
adecvată, evaluate prin 
schemele de monitorizare 
anuală şi relevee fixe. 

1.8.2.5. K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

 

Controlul speciilor ruderale și 
invazive care pot afecta, prin 
apariție și creștere, speciile 
din clasa Isoëto-
Nanojuncetea, caracteristice 
habitatului 3130  

Prezența speciilor invazive, ca de exemplu: 
Xanthium italicum, Xanthium spinosum, 
Amaranthus retroflexus, A. albus, A. crispus, 
Daucus carota, Datura stramonium, 
Erigeron canadensis, specii de 
Chenopodiaceae ș.a. și a speciilor ruderale 
care colonizează anumite suprafețe din 
habitatul 3130 duce la eliminarea speciilor 

Mărimea suprafeţelor ocupate 
de specii alohtone (invazive) și 
a suprafețelor ocupate de 
comunități ruderale în interiorul 
fragmentelor habitatului 3130. 
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caracteristice habitatului.  

1.8.2.6. K02.02 
Acumularea de 
material organic 

K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

 

Reglementarea strictă şi 
limitarea păşunatului cu oi și 
în amestec de animale; 
verificarea riguroasă şi 
frecventă a respectării 
regulilor impuse şi aplicarea 
de amenzi în cazul abaterilor. 

Prin îmbogățirea cu material organic provenit 
de la animalele care pășunează pe malurile 
canalelor, evoluția vegetației se îndreaptă 
spre instalarea populațiilor specifice alianței 
Bidention, bogate în elemente ca Bidens 
tripartita, Polygonum minus, Echinochloa 
crus-galli ș.a., cu efecte semnificative numai 
în câteva poligoane. În locurile unde au fost 
instalate stâne în prealabil sau turmele 
staționează timp îndelungat, se instalează 
vegetație ruderală nitrofilă (Urtica dioica, 
Cirsium arvense, Carduus spp. ș.a.). Pentru 
reabilitarea acestor pâlcuri este necesar 
tăierea repetată a acestor buruienișuri (de 
minim 3-4 ori pe an) și eliminarea 
materialului vegetal rezultat pentru a scădea 
cantitatea de azot din locurile respective. De 
asemenea, este important mutarea stânelor în 
conformitate cu legislația în vigoare pentru a 
diminua efectele destructive de târlit și 
fertilizat pe timp îndelungat. 

Mărimea suprafeţelor ocupate 
de comunități vegetale care nu 
aparțin clasei Isoëto-
Nanojuncetea și a suprafețelor 
ocupate de comunități ruderale 
în interiorul fragmentelor 
habitatului 3130. 

1.8.2.7. K Procesele 
naturale biotice 
și abiotice (fără 
catastrofe) 

Monitorizarea continua a 
parametrilor abiotici ai 
habitatului acvatic. 

O amenințare care nu poate fi cuantificată în 
prezent este schimbarea temperaturii, 
manifestată în special prin încălzirea globală.  
Aceasta poate avea ca efect intensificarea 
fenomenelor extreme (furtuni, ploi 

Suprafaţa habitatului 3130 după 
aplicarea măsurii, evaluată 
anual prin schema de 
monitorizare. 
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 abundente), seceta și deșertificarea, în anii 

secetoși, bălțile temporare și terenurile 
inundate seacă repede, ceea ce are un impact 
major asupra speciilor caracteristice 
habitatului 3130, asociațiile vegetale 
caracteristice virând către alte tipuri de 
fitocenoze. Este un fenomen natural extrem 
ce poate să apară în ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii 
în zonele cu canale sau bălți și zonele umede 
limitrofe.  

1.8.2.8. K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

Monitorizarea continua a 
speciilor invazive și a 
speciilor caracteristice 
habitatului 3130. 

Speciile invazive care se instalează în 
habitatul 3130 au capacitatea de a intra în 
competiție cu speciile native și astfel ajung să 
determine dispariția speciilor caracteristice 
habitatului. 

Suprafaţa habitatului 3130 după 
aplicarea măsurii, evaluată 
anual prin schema de 
monitorizare. 

 

OS1.9. Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul atingerii stării 
de conservare favorabilă a acestuia.  
OS1.9.1. Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul menținerii 
stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate. 

- Starea de conservare a habitatului 3150 din punct de vedere al suprafeței ocupate este: ”FV” – favorabilă. 
Tabel 22 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.9.1.1. A07 Utilizarea 

produselor 
biocide, hormoni 

Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 

Chimicalele și produsele hormonale folosite  
în agricultură pe terenurile arabile adiacente 
se pot infiltra prin pânza freatică în apa 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
produsele biocide, hormoni şi 
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și substanțe 
chimice 

 
 

sitului ROSCI0131 și 
reducerea utilizării produselor 
biocide, hormoni şi substanţe 
chimice pe tot teritoriul ariei 
protejate sau cel puţin în 
zonele agricole adiacente 
fragmentelor de habitat 3150 
şi controale periodice pentru 
depistarea contravenţiilor şi 
aplicarea de amenzi. 

bălților și canalelor. Ca efect, apare 
fenomenul de eutrofizare, se produce o 
dezvoltare accentuată a algelor filamentoase 
în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind 
afectate în mod deosebit speciile submerse. 
Folosirea substanţelor nocive ar trebuie 
interzisă pe tot teritorul ariei, în concordanţă 
cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. 
Dacă utilizarea acestor substanţe rămâne 
permisă, se interzice strict depozitarea (chiar 
și temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor 
sau altor soluții chimice, dar și a materialului 
săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor 
arabile. La limita parcelelor de teren arabil 
adiacente habitatelor protejate vizate se va 
lăsa o fâșie de răzor cu vegetație naturală, 
cosită, de minimum 5 m lățime, pentru 
filtrarea substanțelor nocive sau eutrofizante 
provenite din parcela de teren agricol. 

substanţe chimice. 
Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în apa 
canalelor și bălților adiacente 
zonelor agricole unde a fost 
identificat habitatul 3150.  
 
 
 
 
 
 

1.9.1.2. A08 Fertilizarea 
(cu îngrășământ) 

 

Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și 
reducerea cantității de 
fertilizanți chimici utilizați în 
agricultura convențională – 
protecție habitat 3150. 

Îngrășămintele chimice utilizate în agricultură 
conduc la eutrofizarea apelor de suprafață, 
scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și 
conducând la diminuarea numărului de specii 
de macrofite acvatice.  
Se recomandă practicarea unor tehnologii 
agricole ecologice. Dacă utilizarea 
îngrășămintelor chimice pe terenurile agricole 
din preajma canalelor unde a fost identificat 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
îngrășămintele chimice. 
Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în apa 
canalelor și bălților, unde a 
fost identificat habitatul 3150, 
adiacente zonelor agricole.  
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habitatul 3150 rămâne permisă, se interzice 
strict depozitarea (chiar și temporară) a 
îngrășămintelor sau altor soluții chimice în 
afara limitelor terenurilor arabile. La limita 
parcelelor de teren arabil adiacente habitatelor 
protejate vizate se va lăsa o fâșie de răzor cu 
vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m 
lățime, pentru filtrarea substanțelor nocive sau 
eutrofizante provenite din parcela de teren 
agricol. 

 

1.9.1.3. H01.05 Poluarea 
difuză a apelor 
de suprafaţă, 
cauzată de 
activităţi 
agricole şi 
forestiere 
 

Îmbunătățirea sistemelor de 
alarmare și intervenție în caz 
de poluare a apelor de 
suprafață. 
Realizarea studiilor de 
monitorizare a calității apei, 
monitorizarea continua a 
surselor de poluare existente 
și potențiale a bazinelor de 
apa de suprafață. 
 

Activitățile propuse au rolul de a conserva 
habitatele tinta. Atingerea stării chimice bune 
și menținerea stării ecologice și a potențialului 
ecologic bun pentru bălțile și canalele din sit, 
pentru habitatul 3150. 
 Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una mare, 
astfel există riscul poluării apelor de suprafață 
prin inundarea unităților industriale riverane 
sitului. În acest mod există riscul introducerii 
de substanțe chimice periculoase ce pot avea 
un puternic impact asupra habitatelor acvatice 
și implicit asupra habitatului 3150. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
inundații. 
Numărul şi suprafaţa 
fragmentelor de habitat 3150 
cu compoziţia specifică şi 
structură adecvată, evaluate 
prin schemele de monitorizare 
anuală şi relevee fixe. 

1.9.1.4. H01.05 
K02.03 
Eutrofizare 
(naturală) 
 

Prevenirea deversării 
gunoaielor în sit și asigurarea 
unui management riguros al 
deșeurilor menajere pentru 
evitarea apariției și acumulării 

Activitate menita sa asigure conservarea 
favorabila a habitatului 3150. 
 Un alt fel de poluare a apelor o constituie 
deșeurile solide (predominant plastic dar și 
metal, sticlă) care ajung în ape în cantități 

Număr de astfel de abateri și 
sancțiuni aplicate. 
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de deșeuri plutitoare în 
interiorul sitului ROSCI0131. 

mari, mai ales cu ocazia viiturilor. Aceste 
gunoaie plutitoare pot fi transportate și depuse 
de apa ridicată la distanțe surprinzător de 
mari. Efectele sunt multiple: pierdere directă 
de habitate, impact vizual negativ. 

1.9.1.5. H01.05 Poluarea 
difuză a apelor 
de suprafaţă, 
cauzată de 
activităţi 
agricole şi 
forestiere 
K02.03 
Eutrofizare 
(naturală) 
 

Menținerea bălților, canalelor, 
a altor corpuri mici de apa, 
într-un stadiu care sa le 
permită să-și exercite rolul 
ecosistemic, prin evitarea 
fluctuațiilor excesive și 
poluării apei în situl 
ROSCI0131. 
Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și 
reducerea cantității de biocide 
și fertilizanți chimici utilizați 
în agricultura convențională – 
protecție habitat 3150. 

În acest mod se vor conserva habitatele tinta. 
Unele activități agricole desfășurate prin 
folosirea unor tehnologii neecologice pot duce 
la poluarea difuză a apelor de suprafață și 
subterane și pot afecta calitatea apei și 
biodiversitatea habitatelor acvatice. În 
vecinătatea celor mai multe canale și bălți din 
sit se practică agricultura, sub formă de 
monocultură pe suprafețe mari. Chimicalele și 
produsele hormonale folosite în agricultură pe 
terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin 
pânza freatică în apele bălților și canalelor. 
Aceste substanțe au diverse efecte directe și 
indirecte, pot afecta: rata de creștere a 
macrofitelor acvatice și înmulțirea acestor 
specii de plante, ceea ce are ca urmare o 
scădere a biodiversității în zonele respective. 
Utilizarea produselor biocide, a hormonilor şi 
a altor substanţe chimice în agricultură, pe 
terenurile agricole din preajma zonelor umede 
din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu are 
ca urmare și o creștere indirectă a gradului de 
eutrofizare. Ca urmare a acestui fapt, se 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
poluarea cu substanţe chimice. 
Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în apa 
canalelor și bălților, unde a 
fost identificat habitatul 3150, 
adiacente zonelor agricole.  
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produce o dezvoltare accentuată a algelor 
filamentoase în detrimentul macrofitelor 
acvatice, fiind afectate în mod deosebit 
speciile submerse din habitatul 3150. 

1.9.1.6. K01.03 Secare 

 

Monitorizarea continua a 
parametrilor abiotici ai 
habitatului 3150. 
Menținerea adâncimii apei în 
bazinele acvatice, în 
perioadele cu seceta excesiva, 
inclusiv prin inundare sau 
transfer de apa din Dunăre. 

Factorii climatici pot cauza variații mari ale 
nivelului apei. Aceste modificări naturale pot 
duce la secarea unor suprafețe, ceea ce poate 
avea efecte negative asupra speciilor 
habitatului 3150. Este un fenomen natural 
extrem ce poate să apară în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în 
perioada verii în zonele cu pârâuri, canale sau 
bălți și zonele umede limitrofe. 
Datorită secetei și precipitațiilor reduse, 
bălțile temporare seacă repede, nivelul apei 
din canale scade foarte mult, impactul secării 
fiind o mișcare redusă a speciilor, bariere mai 
înalte, lipsă de oxigen. Scăderea nivelului apei 
produce o concentrare a fitoindivizilor, iar în 
lipsa apei aceste fitocenoze dispar ducând la 
pierderea habitatului. Aceste aspecte pot avea 
un impact important asupra habitatelor de apă 
dulce care pot dispărea dacă fenomenul 
persistă.  

Suprafaţa habitatului 3150 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin schema de 
monitorizare. 

1.9.1.7. K02.03 
Eutrofizare 
(naturală)  

Monitorizare permanenta prin 
prelevări periodice de apa din 
bălțile și canalele din sit și 
analiza probelor din punct de 

Prezența fermelor de animale și a terenurilor 
agricole fertilizate artificial în interiorul ariei 
protejate sau riverane acesteia, duce la 
eliberarea de nutrienți ce stimulează înflorirea 

Suprafaţa habitatului 3150 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin schema de 
monitorizare. 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 
Haralambie) 

 

 

Pagina 566 
 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
vedere chimic și biologic. 
 

algelor și afectează vegetația acvatică în 
general, reducând brusc cantitatea de oxigen 
din apă. De asemenea, creșterea temperaturii 
în perioada verii duce la dezvoltarea algelor 
filamentoase și astfel se reduce cantitatea de 
lumină care pătrunde în apă în zonele unde 
sunt prezente aceste alge și în acest fel sunt 
afectate speciile submerse din habitatul 3150. 
Acest fenomen este cel mai des întâlnit în 
bălțile și lacurile din preajma terenurilor 
agricole și fermelor zootehnice.  

1.9.1.8. - Promovarea includerii 
masurilor și regulilor de 
gestionare durabila a zonelor 
umede în contractele de 
închiriere/gestionare a 
resurselor piscicole, a 
dreptului de pescuit sportiv și 
a contractelor de exploatare a 
stufului în situl ROSCI0131. 

Activități de popularizare a importantei 
conservării habitatelor acvatice specifice 
sitului ROSCI0131 si utilizării în mod durabil 
a serviciilor oferite de aceste habitate.  
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OS1.9.2. Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia. 

- Starea de conservare a habitatului 3150 din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice este: ”FV” – favorabilă. 
Tabel 23 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.9.2.1. A07 Utilizarea 

produselor 
biocide, hormoni 
și substanțe 
chimice 

 
 

Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și 
reducerea utilizării produselor 
biocide, hormoni şi substanţe 
chimice pe tot teritoriul ariei 
protejate sau cel puţin în 
zonele agricole adiacente 
fragmentelor de habitat 3150 
şi controale periodice pentru 
depistarea contravenţiilor şi 
aplicarea de amenzi. 

Chimicalele și produsele hormonale folosite  în 
agricultură pe terenurile arabile adiacente se pot 
infiltra prin pânza freatică în apa bălților și 
canalelor. Ca efect, apare fenomenul de 
eutrofizare, se produce o dezvoltare accentuată a 
algelor filamentoase în detrimentul macrofitelor 
acvatice, fiind afectate în mod deosebit speciile 
submerse. Folosirea substanţelor nocive ar 
trebuie interzisă pe tot teritorul ariei, în 
concordanţă cu cerinţele pentru schemele agro-
mediu. Dacă utilizarea acestor substanţe rămâne 
permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și 
temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor sau 
altor soluții chimice, dar și a materialului 
săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor 
arabile. La limita parcelelor de teren arabil 
adiacente habitatelor protejate vizate se va lăsa o 
fâșie de răzor cu vegetație naturală, cosită, de 
minimum 5 m lățime, pentru filtrarea 
substanțelor nocive sau eutrofizante provenite 
din parcela de teren agricol. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
produsele biocide, hormoni şi 
substanţe chimice. 
Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în apa canalelor 
și bălților adiacente zonelor 
agricole unde a fost identificat 
habitatul 3150.  
 
 
 
 
 
 

1.9.2.2. A08 Fertilizarea 
(cu îngrășământ) 

Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 

Îngrășămintele chimice utilizate în agricultură 
conduc la eutrofizarea apelor de suprafață, 
scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
îngrășămintele chimice. 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
 sitului ROSCI0131 și 

reducerea cantității de 
fertilizanți chimici utilizați în 
agricultura convențională – 
protecție habitat 3150. 

conducând la diminuarea numărului de specii de 
macrofite acvatice.  
Se recomandă practicarea unor tehnologii 
agricole ecologice. Dacă utilizarea 
îngrășămintelor chimice pe terenurile agricole 
din preajma canalelor unde a fost identificat 
habitatul 3150 rămâne permisă, se interzice strict 
depozitarea (chiar și temporară) a 
îngrășămintelor sau altor soluții chimice în afara 
limitelor terenurilor arabile. La limita parcelelor 
de teren arabil adiacente habitatelor protejate 
vizate se va lăsa o fâșie de răzor cu vegetație 
naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, pentru 
filtrarea substanțelor nocive sau eutrofizante 
provenite din parcela de teren agricol. 

Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în apa canalelor 
și bălților, unde a fost 
identificat habitatul 3150, 
adiacente zonelor agricole.  
 
 

1.9.2.3. H01.05 Poluarea 
difuză a apelor 
de suprafaţă, 
cauzată de 
activităţi 
agricole şi 
forestiere 
 
 
 

Menținerea bălților, canalelor, 
a altor corpuri mici de apa, 
într-un stadiu care sa le 
permită să-și exercite rolul 
ecosistemic, prin evitarea 
fluctuațiilor excesive și 
poluării apei în situl 
ROSCI0131. 
Promovarea agriculturii 
ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și 
reducerea cantității de biocide 

În acest mod se vor conserva habitatele tinta. 
Unele activități agricole desfășurate prin 
folosirea unor tehnologii neecologice pot duce la 
poluarea difuză a apelor de suprafață și subterane 
și pot afecta calitatea apei și biodiversitatea 
habitatelor acvatice. 

În vecinătatea celor mai multe canale și bălți din 
sit se practică agricultura, sub formă de 
monocultură pe suprafețe mari. Chimicalele și 
produsele hormonale folosite în agricultură pe 
terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin 
pânza freatică în apele bălților și canalelor. 

Numărul fragmentelor de 
habitat 3150 afectate de 
poluarea cu substanţe chimice. 
Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în apa canalelor 
și bălților, unde a fost 
identificat habitatul 3150, 
adiacente zonelor agricole.  
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
și fertilizanți chimici utilizați 
în agricultura convențională – 
protecție habitat 3150. 

Aceste substanțe au diverse efecte directe și 
indirecte, pot afecta: rata de creștere a 
macrofitelor acvatice și înmulțirea acestor specii 
de plante, ceea ce are ca urmare o scădere a 
biodiversității în zonele respective. 
Utilizarea produselor biocide, a hormonilor şi a 
altor substanţe chimice în agricultură, pe 
terenurile agricole din preajma zonelor umede 
din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu are ca 
urmare și o creștere indirectă a gradului de 
eutrofizare. Ca urmare a acestui fapt, se produce 
o dezvoltare accentuată a algelor filamentoase în 
detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate 
în mod deosebit speciile submerse din habitatul 
3150. 

1.9.2.4. K02.03 
Eutrofizare 
(naturală)  

Monitorizare permanenta prin 
prelevări periodice de apa din 
bălțile și canalele din sit și 
analiza probelor din punct de 
vedere chimic și biologic. 
 

Prezența fermelor de animale și a terenurilor 
agricole fertilizate artificial în interiorul ariei 
protejate sau riverane acesteia, duce la eliberarea 
de nutrienți ce stimulează înflorirea algelor și 
afectează vegetația acvatică în general, reducând 
brusc cantitatea de oxigen din apă. De asemenea, 
creșterea temperaturii în perioada verii duce la 
dezvoltarea algelor filamentoase și astfel se 
reduce cantitatea de lumină care pătrunde în apă 
în zonele unde sunt prezente aceste alge și în 
acest fel sunt afectate speciile submerse din 
habitatul 3150. Acest fenomen este cel mai des 
întâlnit în bălțile și lacurile din preajma 

Suprafaţa habitatului 3150 după 
aplicarea măsurii, evaluată 
anual prin schema de 
monitorizare. 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
terenurilor agricole și fermelor zootehnice.  

1.9.2.5. - Menținerea sub control a 
populațiilor speciilor 
submerse care prezintă 
tendințe colonizatoare. 
Realizarea periodica a 
observațiilor asupra 
compoziției floristice a 
habitatului 3150, estimarea 
acoperirii, inventarierea altor 
specii care apar în habitat. 
Actualizarea inventarelor - 
evaluarea detaliata și 
monitorizarea stării de 
conservare a habitatului 3150. 
Activitatea trebuie efectuata 
pe toată suprafața 
ROSCI0131. 

Realizarea bazei de date cu date de referință 
pentru habitatul 3150, actualizate periodic. 
Schimbarea regimului hidric determinat de 
îndiguiri va determina degradarea continuă a 
habitatelor acvatice, ducând la schimbarea 
compoziției floristice și chiar la dispariția 
habitatului 3150. 

Suprafaţa habitatului 3150 după 
aplicarea măsurii, evaluată prin 
schema de monitorizare. 

 

OS1.10. Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia. 
OS1.10.1. Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din 
punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta. 

- Starea de conservare a habitatului 6510 din punct de vedere al suprafeței ocupate este: ”U2” – nefavorabilă - rea. 
Tabel 24 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.10.1.1. A03.03. 

Abandonarea 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
pajiștile din sit au fost folosite în regim de fânețe 

 
Numărul de cosiri pe an 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
/lipsa cosirii   locale 

 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 

și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Habitatul 6510 încadrează pajiști bogate în 
plante cu flori și specii cu valoare furajeră 
ridicată, utilizate ca fânețe care au un regim 
special al cosirii. Pentru creșterea suprafeței 
acestui habitat în sit este nevoie de o politică 
adecvată a administrație locale, de educare și 
stimulare a locuitorilor din zonă în spiritul 
utilizării acestor pajiști în regim de fâneață. 
Astfel, suprafețele utilizate în acest scop nu se 
vor cosi înainte ca gramineele să înflorească, iar 
după aceea numai o dată sau de două ori pe an. 

 
Perioada cosirii 
 

1.10.1.2.  A04.01.05. 
Pășunatul 
intensiv în 
amestec de 
animale 

 

Reglementarea strictă şi 
limitarea păşunatului cu oi, 
vaci şi capre; verificarea 
riguroasă şi frecventă a 
respectării regurilor 
impuse şi aplicarea de 
amenzi în cazul abaterilor. 
 
 
 
 
 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Suprafețele de pajiști din sit, care ar putea fi 
transformate în fânețe, sunt pajiști intrazonale, de 
luncă, naturale, cu specii de valoare medie şi 
slabe furajere, neîmbunătăţite, neirigate, unde 
durata de pășunat ar trebui să fie de 120-140 
zile/an, iat încărcătura optimă UVM/ha mai mică 
de 1. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 

Numărul amenajamentelor 
pastorale care sunt în concordanţă 
cu măsura privind reducerea 
suprapăşunatului 
 
Numărul de animale/ha cu care se 
păşunează în zonele cu fragmente 
de habitat 6510  
 
 
Numărul de abateri semnalate şi a 
amenzilor aplicate 
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 
Haralambie) 

 

 

Pagina 572 
 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

prin schema de monitorizare 

1.10.1.3. K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

Împrejmuire 
 
Însămânțare 
 
Fertilizare 
 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 
 
Exploatare rațională în 
concordanță cu tipul 
habitatului 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea 
compoziției de specii ar trebui să fie exceptate de 
la păşunat prin împrejmuire şi separarea de 
pajiştile mezofile din jur şi astfel vor putea fi în 
măsură să acţioneze în calitate de centre de 
expansiune şi de recuperare pentru diversitate 
biologică. 
 
Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței 
habitatului, afectate de exces de umiditate, 
înainte de însămânțare, necesită ameliorarea 
regimului hidric prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare etc. 

Însămânțarea acestor pajiști cu specii de 
caracteristice habitatului: în primul rând ovăscior  
- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, 
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, 
Alopecurus pratense, Holcus lanatus, 

 
Compoziția specifică a habitatului 
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
Anthoxanthum odoratum. 

La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, 
pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar 
din sămânţă, fertilizarea se va face după prima 
coasă sau un ciclu de păşunat. 
 
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în 
plante cu flori suprafețele de pajiști din sit, care 
ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi 
înainte ca gramineele să înflorească, iar după 
aceea numai o dată sau de două ori pe an. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

1.10.1.4. M02.01 
Înlocuirea și 
deteriorarea 
habitatului 

Împrejmuire 
 
Însămânțare 
 
Fertilizare 
 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea 
compoziției de specii ar trebui să fie exceptate de 
la păşunat prin împrejmuire şi separarea de 
pajiştile mezofile din jur şi astfel vor putea fi în 

 
Compoziția specifică a habitatului  
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 
 
Exploatare rațională în 
concordanță cu tipul 
habitatului 

măsură să acţioneze în calitate de centre de 
expansiune şi de recuperare pentru diversitate 
biologică. 
 
Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței 
habitatului, afectate de exces de umiditate, 
înainte de însămânțare, necesită ameliorarea 
regimului hidric prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare etc. 
 
Însămânțarea acestor pajiști cu specii de 
caracteristice habitatului: în primul rând ovăscior  
- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, 
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, 
Alopecurus pratense, Holcus lanatus, 
Anthoxanthum odoratum. 

La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, 
pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar 
din sămânţă, fertilizarea se va face după prima 
coasă sau un ciclu de păşunat. 
 
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în 
plante cu flori suprafețele de pajiști din sit, care 
ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 
Haralambie) 

 

 

Pagina 575 
 

Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
înainte ca gramineele să înflorească, iar după 
aceea numai o dată sau de două ori pe an. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

1.10.1.5. M02.03 
Declinul sau 
dispariția 
speciilor  

 
Împrejmuire 
 
Însămânțare 
 
Fertilizare 
 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 
 
Exploatare rațională în 
concordanță cu tipul 
habitatului 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea 
compoziției de specii ar trebui să fie exceptate de 
la păşunat prin împrejmuire şi separarea de 
pajiştile mezofile din jur şi astfel vor putea fi în 
măsură să acţioneze în calitate de centre de 
expansiune şi de recuperare pentru diversitate 
biologică. 
 
Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței 
habitatului, afectate de exces de umiditate, 
înainte de însămânțare, necesită ameliorarea 
regimului hidric prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare etc. 
 
Însămânțarea acestor pajiști cu specii de 

Compoziția specifică a habitatului 
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 
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caracteristice habitatului: în primul rând ovăscior  
- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, 
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, 
Alopecurus pratense, Holcus lanatus, 
Anthoxanthum odoratum. 

La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, 
pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar 
din sămânţă, fertilizarea se va face după prima 
coasă sau un ciclu de păşunat. 
 
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în 
plante cu flori suprafețele de pajiști din sit, care 
ar putea fi transformate în fânețe nu se vor cosi 
înainte ca gramineele să înflorească, iar după 
aceea numai o dată sau de două ori pe an. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 
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OS1.10.2. Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de 
conservare favorabilă a acestuia. 

- Starea de conservare a habitatului 6510 din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice este ”U2” – nefavorabilă - rea:  
Tabel 25 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.10.2.1. A03.03. 

Abandonarea 
/lipsa cosirii   

Implementarea cositului 
prin politici administrative 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
pajiștile din sit au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Habitatul 6510 încadrează pajiști bogate în 
plante cu flori și specii cu valoare furajeră 
ridicată, utilizate ca fânețe care au un regim 
special al cosirii. Pentru creșterea suprafeței 
acestui habitat în sit este nevoie de o politică 
adecvată a administrație locale, de educare și 
stimulare a locuitorilor din zonă în spiritul 
utilizării acestor pajiști în regim de fâneață. 
Astfel, suprafețele utilizate în acest scop nu se 
vor cosi înainte ca gramineele să înflorească, iar 
după aceea numai o dată sau de două ori pe an. 

 
Numărul de cosiri pe an 
 
Perioada cosirii 
 

1.10.2.2.  A04.01.05. 
Pășunatul 
intensiv în 
amestec de 
animale 

 

 
Reglementarea strictă şi 
limitarea păşunatului cu oi, 
vaci şi capre; verificarea 
riguroasă şi frecventă a 
respectării regurilor 
impuse şi aplicarea de 
amenzi în cazul abaterilor. 
 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Suprafețele de pajiști din sit, care ar putea fi 
transformate în fânețe, sunt pajiști intrazonale, de 
luncă, naturale, cu specii de valoare medie şi 
slabe furajere, neîmbunătăţite, neirigate, unde 
durata de pășunat ar trebui să fie de 120-140 

Numărul amenajamentelor 
pastorale care sunt în concordanţă 
cu măsura privind reducerea 
suprapăşunatului 
 
Numărul de animale/ha cu care se 
păşunează în zonele cu fragmente 
de habitat 6510  
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
 
 
 
 

zile/an, iat încărcătura optimă UVM/ha mai mică 
de 1. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

 
Numărul de abateri semnalate şi a 
amenzilor aplicate 
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 

1.10.2.3. K02.01 
Schimbarea 
compoziției de 
specii 
(succesiune) 

Împrejmuire 
 
Însămânțare 
 
Fertilizare 
 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 
 
Exploatare rațională în 
concordanță cu tipul 
habitatului 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea 
compoziției de specii ar trebui să fie exceptate de 
la păşunat prin împrejmuire şi separarea de 
pajiştile mezofile din jur şi astfel vor putea fi în 
măsură să acţioneze în calitate de centre de 
expansiune şi de recuperare pentru diversitate 
biologică. 
 
Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței 
habitatului, afectate de exces de umiditate, 
înainte de însămânțare, necesită ameliorarea 
regimului hidric prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare etc. 

Însămânțarea acestor pajiști cu specii de 

 
Compoziția specifică a habitatului 
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
caracteristice habitatului: în primul rând ovăscior  
- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, 
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, 
Alopecurus pratense, Holcus lanatus, 
Anthoxanthum odoratum. 

La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, 
pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar 
din sămânţă, fertilizarea se va face după prima 
coasă sau un ciclu de păşunat. 
 
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în 
plante cu flori suprafețele de pajiști din sit, care 
ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi 
înainte ca gramineele să înflorească, iar după 
aceea numai o dată sau de două ori pe an. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

1.10.2.4. M02.01 
Înlocuirea și 

Împrejmuire 
 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 

 
Compoziția specifică a habitatului  
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
deteriorarea 
habitatului 

Însămânțare 
 
Fertilizare 
 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 
cosire 
 
Exploatare rațională în 
concordanță cu tipul 
habitatului 

și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea 
compoziției de specii ar trebui să fie exceptate de 
la păşunat prin împrejmuire şi separarea de 
pajiştile mezofile din jur şi astfel vor putea fi în 
măsură să acţioneze în calitate de centre de 
expansiune şi de recuperare pentru diversitate 
biologică. 
 
Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței 
habitatului, afectate de exces de umiditate, 
înainte de însămânțare, necesită ameliorarea 
regimului hidric prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare etc. 
 
Însămânțarea acestor pajiști cu specii de 
caracteristice habitatului: în primul rând ovăscior  
- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, 
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, 
Alopecurus pratense, Holcus lanatus, 
Anthoxanthum odoratum. 

La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, 
pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar 

 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
din sămânţă, fertilizarea se va face după prima 
coasă sau un ciclu de păşunat. 
 
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în 
plante cu flori suprafețele de pajiști din sit, care 
ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi 
înainte ca gramineele să înflorească, iar după 
aceea numai o dată sau de două ori pe an. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

1.10.2.5. M02.03 
Declinul sau 
dispariția 
speciilor  

 
Împrejmuire 
 
Însămânțare 
 
Fertilizare 
 
Implementarea cositului 
prin politici administrative 
locale 
 
Reglementarea numărului 
de cosiri și a perioadei de 

Nu există studii anterioare din care să reiese că 
aceste pajiști au fost folosite în regim de fânețe 
și, mai ales, ce suprafețe din acestea.  
 
Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea 
compoziției de specii ar trebui să fie exceptate de 
la păşunat prin împrejmuire şi separarea de 
pajiştile mezofile din jur şi astfel vor putea fi în 
măsură să acţioneze în calitate de centre de 
expansiune şi de recuperare pentru diversitate 
biologică. 
 
Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței 

Compoziția specifică a habitatului 
 
Suprafaţa habitatului 6510 după 
aplicarea măsurii, evaluată anual 
prin schema de monitorizare 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
cosire 
 
Exploatare rațională în 
concordanță cu tipul 
habitatului 

habitatului, afectate de exces de umiditate, 
înainte de însămânțare, necesită ameliorarea 
regimului hidric prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare etc. 
 
Însămânțarea acestor pajiști cu specii de 
caracteristice habitatului: în primul rând ovăscior  
- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, 
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, 
Alopecurus pratense, Holcus lanatus, 
Anthoxanthum odoratum. 

La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, 
pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar 
din sămânţă, fertilizarea se va face după prima 
coasă sau un ciclu de păşunat. 
 
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în 
plante cu flori suprafețele de pajiști din sit, care 
ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi 
înainte ca gramineele să înflorească, iar după 
aceea numai o dată sau de două ori pe an. 
 
Limitarea suprapășunatului și interzicerea 
pășunatului intensiv. Pentru prevenirea reducerii 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este 
necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte 
privind păşunatul pe suprafaţa sitului, 
armonizate cu amenajamentele pastorale locale. 

 

OS1.11. Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării 
de conservare favorabilă a acestuia. 
OS1.11.1. Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării 
de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta. 
- Starea de conservare a habitatului 3270 din punct de vedere al suprafeței ocupate este: ”FV” – favorabilă 

Tabel 26 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.11.1.1. A04.01.05 

Pășunatul 
intensiv în 
amestec de 
animale 

E03.01 
Depozitarea 
deșeurilor 
menajere/deșeuri 
provenite din 
baze de agrement  

J03.01 Reducerea 
sau pierderea de 

Monitorizarea continua a 
parametrilor abiotici ai habitatului 
3270. 
Menținerea suprafeţelor actuale 
ocupate de habitat 3270. 

Factorii climatici pot cauza variații mari ale 
nivelului apei. Aceste modificări naturale pot 
duce la secarea unor suprafețe, ceea ce poate 
avea efecte negative asupra speciilor 
habitatului 3270. Este un fenomen natural 
extrem ce poate să apară în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în 
perioada verii în zonele cu pârâuri, canale 
sau bălți și zonele umede limitrofe. În cazul 
lipsei de inundații mai mulți ani, pe aceste 
terenuri va avea loc o succesiune a 
vegetației, respectiv se vor instala fitocenoze 
caracteristice alianței Agrostion stoloniferae. 

Se va păstra vegetația de pe malurile apelor 

Suprafaţa habitatului 3270 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin schema 
de monitorizare. 
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caracteristici 
specifice de 
habitat 

curgătoare. Nu se va înlătura vegetaţia 
lemnoasă (arbori şi arbuşti) de pe malurile 
apelor curgătoare, pe toată suprafața sitului. 
Se vor încheia convenții cu autoritățile locale 
privind preîntâmpinarea acțiunilor de 
distrugere a vegetației riverane. Reducerea 
suprafeței ocupate de habitat trebuie să se 
mențină sub 1% 

1.11.1.2. A Agricultura 
A08 Fertilizarea 
(cu îngrășământ) 
 
 

Promovarea agriculturii ecologice 
în randul agricultorilor de pe 
teritoriul sitului ROSCI0131 și 
reducerea utilizării fertilizanților 
chimici pe tot teritoriul ariei 
protejate sau cel puţin în zonele 
agricole adiacente fragmentelor de 
habitat 3270 şi controale periodice 
pentru depistarea contravenţiilor şi 
aplicarea de amenzi. 

Folosirea substanţelor nocive ar trebuie 
interzisă pe tot teritorul ariei, în concordanţă 
cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. 
Dacă utilizarea acestor substanţe rămâne 
permisă, se interzice strict depozitarea (chiar 
și temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor 
sau altor soluții chimice, dar și a materialului 
săditor/semințelor în afara limitelor 
terenurilor arabile.  

Nivelul substanţelor nocive 
măsurate anual în solul 
fragmentelor de habitat 3270 
adiacente zonelor agricole. 
 
 
 
 
 
 

1.11.1.3. J01.01 incendii 

 

Prevenirea incendiilor vegetaţiei 
palustre 

Se vor amplasa  panouri informative şi de 
avertizare în tot situl prin care se va face 
cunoscută interzicerea incendierii stufului 

Suprafața menținută a 
habitatului 3270 

1.11.1.4. E03.01 
Depozitarea 
deșeurilor 
menajere/deșeuri 
provenite din 
baze de agrement  

 

Eliminarea depozitelor de gunoaie 
menajere din proximitatea 
fragmentelor de habitate 3270. 
Ecologizarea stânelor și locurilor 
de târlire. 

Se recomandă introducerea unor reguli de 
ecologizare privind eliminarea deșeurilor, 
tăierea repetată a vegetației nitrofile (de către 
crescătorii de animale) şi controale frecvente 
din partea autorităţilor competente. 
Reabilitarea acestor zone ar contribui 
semnificativ la îmbunătățirea calității 
habitatelor. 

Suprafața afectată a 
habitatului 3270. 
Numărul şi suprafaţa 
fragmentelor de habitat 3270 
cu compoziţia specifică şi 
structură adecvată, evaluate 
prin schemele de 
monitorizare anuală şi 
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relevee fixe. 
1.11.1.5. J03.01 Reducerea 

sau pierderea de 
caracteristici 
specifice de 
habitat 

Controlul speciilor ruderale și 
invazive care pot afecta, prin 
apariție și creștere, speciile 
caracteristice habitatului 3270  

Prezența speciilor invazive și a speciilor 
ruderale care colonizează anumite suprafețe 
din habitatul 3270 duce la eliminarea 
speciilor caracteristice habitatului.  

Mărimea suprafeţelor ocupate 
de specii alohtone (invazive) 
și a suprafețelor ocupate de 
comunități ruderale în 
interiorul fragmentelor 
habitatului 3270. 

1.11.1.6. - Realizarea creșterii nivelului de 
conștientizare a comunităților 
locale (grupuri țintă: pescari, 
ciobani, excursioniști, localnici) 
cu privire la necesitatea 
conservării diversității biologice și 
a utilizării componentelor 
habitatelor într-o maniera 
durabila. 

Activitate menita sa asigure conservarea 
favorabila a habitatului 3130. 

Suprafaţa habitatului 3130 
după aplicarea măsurii, 
evaluată anual prin schema 
de monitorizare. 

1.11.1.7. - Promovarea de activitati de 
atragere a surselor de finantare 
pentru implementarea de masuri 
cu scopul restabilirii starii 
favorabile a habitatului 3130. 

Activități menite sa asigure conservarea 
favorabila a habitatului 3130. Activitatile vor 
fi atent monitorizate, pentru cunoasterea si 
perfectionarea practicilor in domeniu. 

Număr de proiecte aprobate 
din toate tipurile de fonduri, 
pentru stabilirea stării 
favorabile a tipurilor de 
habitate naturale din sit. 

 

OS1.11.2. Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu 
vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention. 

- Starea de conservare a habitatului 3270 din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice este ”FV” – favorabilă:  
Tabel 27 
Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
1.11.2.1. A08 Fertilizarea Promovarea agriculturii Îngrășămintele chimice utilizate în agricultură Numărul fragmentelor de habitat 
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Cod_MM Impact - P/A Măsura de management Descriere Indicatori 
(cu îngrășământ) 

 

ecologice în randul 
agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0131 și 
reducerea cantității de 
fertilizanți chimici utilizați în 
agricultura convențională – 
protecție habitat 3270. 

conduc la eutrofizarea apelor de suprafață, 
scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și 
conducând la diminuarea numărului de specii 
de macrofite acvatice.  
Se recomandă practicarea unor tehnologii 
agricole ecologice și folosirea îngrășemintelor 
organice. 

3270 afectate de îngrășămintele 
chimice. 
 
 

1.11.2.2. - Menținerea sub control a 
populațiilor speciilor 
submerse care prezintă 
tendințe colonizatoare. 
Realizarea periodica a 
observațiilor asupra 
compoziției floristice a 
habitatului 3270, estimarea 
acoperirii, inventarierea altor 
specii care apar în habitat. 
Actualizarea inventarelor - 
evaluarea detaliata și 
monitorizarea stării de 
conservare a habitatului 3270. 
Activitatea trebuie efectuata 
pe toată suprafața 
ROSCI0131. 

Realizarea bazei de date cu date de referință 
pentru habitatul 3270, actualizate periodic. 
Schimbarea regimului hidric determinat de 
îndiguiri va determina degradarea continuă a 
habitatelor acvatice, ducând la schimbarea 
compoziției floristice și chiar la dispariția 
habitatului 3270. 

Suprafaţa habitatului 3270 după 
aplicarea măsurii, evaluată prin 
schema de monitorizare. 
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