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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 ”nefavorabilăinadecvată” 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 pentru care au fost declarat situl Natura
2000 ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre. Conform Formularului Standard Natura 2000, situl
ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre a fost desemnat pentru conservarea a 66 specii de păsări, astfel:
Accipiter nisus (Uliu păsărar), Acrocephalus arundinaceus (Lăcar mare), Acrocephalus
schoenobaenus (Lăcar mic), Acrocephalus scirpaceus (Lăcar de stuf), Anas acuta (Rață sulițar),
Anas clypeata (Rață lingurar), Anas crecca (Rață pitică), Anas penelope (Rață fluierătoare),
Anas platyrhynchos (Rață mare), Anas querquedula (Rață cârâitoare), Anas strepera (Rață
pestriță), Anser albifrons (Gârliță mare), Anser anser (Gâscă de vară), Ardea cinerea (Stârc
cenușiu), Ardea purpurea (Stârc roșu), Ardeola ralloides (Stârc galben), Aythya ferina (Rață cu
cap castaniu), Aythya fuligula (Rață moțată), Aythya nyroca (Rață roșie), Botaurus stellaris
(Buhai de baltă), Branta ruficollis (Gâscă cu gât roșu), Calidris alpina (Fungaci de țărm),
Carduelis cannabina (Cânepar), Charadrius alexandrinus (Prundăraș de sărătură), Chlidonias
hybridus (Chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (Chirighiță neagră), Ciconia ciconia (Barză
albă), Cuculus canorus (Cuc), Cygnus cygnus (Lebădă de iarnă), Cygnus olor (Lebădă de vară,
Lebădă mută), Delichon urbica (Lăstun de casă), Egretta alba (Egretă mare), Egretta garzetta
(Egretă mică), Erithacus rubecula (Măcăleandru), Fringilla coelebs (Cinteză de pădure), Fulica
atra (Lișiță), Himantopus himantopus (picioring), Ixobrychus minutus (Stârc pitic), Larus
cachinnans (Pescăruș pontic), Larus ridibundus (Pescăruș râzător), Limosa limosa (Sitar de
mal), Locustella luscinioides (Grelușel de stuf), Mergus albellus (Ferestraș mic), Merops
apiaster (Prigorie), Milvus migrans (Ferstraș mic), Motacilla alba (Codobatură albă), Motacilla
flava (Codobatură galbenă), Numenius arquata (Culic mare), Nycticorax nycticorax (Stârc de
noapte), Pelecanus crispus (Pelican creț), Phalacrocorax carbo (Cormoran mare).
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De asemenea, speciile de păsări care se regăsesc în Fișa rezervației naturale IV.21 Ostrovul
Ciocănești și care nu se regăsesc în formularul standard al ROSPA0021 Ciocănești- Dunăre sunt:
A019 Pelecanus onocrotalus (pelican comun), A042 Anser erytropus (gârliță mare), A058 Netta
rufina (rața cu ciuf), A071 Oxyura leucocephala (rața cu cap alb), A090 Aquila clanga (acvila
tipatore mare), A087 Buteo buteo (șorecar comun), A511 Falco cherug (șoim dunărean), A103
Falco peregrinus (șoim călător), A099 Falco subbuteo (șoimul rândunelelor), A095 Falco
naumanni (vânturel mic), A118 Rallus aquatiqus (cârstel de baltă), A123 Gallinula chloropus
găinușă de baltă), A130 Haemantopus ostralegus (scoicar), A136 Charadrius dubius (prundăraș
gulerat mic), A142 Vanellus vanellus (nagâț), A180 Larus genei (pescăruș rozalb), A176 Larus
melanocephalus (pescăruș cu cap negru), A182 Larus canus (pescăruș sur), A189 Gelochelidon
nilotica (pescăriță răzătoare), A190 Sterna caspia (pescăriță mare), A198 Chlidonias
leucopterus (chirighiță cu aripi albe), A221 Asio otus (ciuf de pădure), Athene noctua (cucuvea),
A219 Strix aluco (huhurez mic), A224 Caprimulgus europeus (caprimulg), A231 Coracias
garrulous (dumbrăveancă), A229 Alcedo atthis (pescărel albastru), A232 Upupa epops (pupăză),
A237 Dendrocopos major (ciocănitoare pestriță mare), A240 Dendrocopos minor (ciocănitoare
pestriță mică, A340 Lanius excubitor (sfrâncioc mare), A354 Passer hipaniolensis (vrabie
negricioasă), A353 Sturnus roseus (lăcustar), A337 Oriolus oriolus (grangur), A350 Corvus
corax (corb), A085Accipiter gentilis (uliu porumbar).
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Tabel 1 - Speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre – rezultate inventariere-cartare 2017-2019
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

840

R

801

ha

1

2

p

bună

medie

publice

842

R

65

ha

30

40

p

bună

ridicată

publice

847

R

50

ha

5

10

p

bună

ridicată

publice

846

R

65

ha

35

50

p

bună

ridicată

publice

864
866
867
868
869
869
871
872
872

C
C
C
C
R
C
C
R
C

176
176
292.5
220
540
540
492
540
540

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

50
100
500
150
60
1500
300
0
110

100
150
600
200
80
2000
400
2
120

i
i
i
i
p
i
i
p
i

medie
medie
medie
medie
ridicată
ridicată
medie
medie
medie

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice

Anser albifrons

873

C

154

ha

0

200

i

scăzută

publice

Anser anser
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides

876
900
901
903
908
908
909
911
911
914
918

C
C
C
C
R
C
C
C
R
R
C

276
574
241
241
522.5
522.5
450
242,5
242,5
224,5
154

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

10
300
65
60
2
120
80
600
20
2
0

50
350
90
70
4
200
90
800
25
4
5

i
i
i
i
p
i
i
i
p
p
i

slabă
slabă
bună
slabă
bună
bună
bună
slabă
slabă
insuficient
ă
slabă
bună
medie
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
insuficient

scăzută
ridicată
medie
medie
medie
medie
medie
ridicată
medie
medie
scăzută

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice

Nume specie

Accipiter nisus
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
schoenobaenus
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera

Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Branta ruficollis

Pagina 6

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală
IV.21Ostrovul Ciocănești)

Calidris alpina
Carduelis cannabina

15532
943
943

C
R
C

226
30
30

ha
ha
ha

80
30
350

90
40
450

i
p
i

ă
bună
medie
medie

Charadrius
alexandrinus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia

958

C

226

ha

0

5

i

bună

scăzută

publice

965
967
969
969
997

C
C
R
C
R

575
227
226
226
365

ha
ha
ha
ha
ha

180
200
6
10
40

220
220
8
20
50

p
i
p
i
p

ridicată
scăzută
medie
medie
medie

publice
publice
publice
publice
publice

1004

C

154

ha

0

10

i

scăzută

publice

1005
1005
1006
1006
1015

R
C
R
C
C

226
226
801
801
521

ha
ha
ha
ha
ha

2
30
10
700
250

4
40
20
800
300

p
i
p
i
i

medie
medie
medie
ridicată
ridicată

publice
publice
publice
publice
publice

1016

R

700

ha

0

10

p

scăzută

publice

1016
1029
1029
1048
1052
1052
1076
1090
1106
1115
1119
1121

C
R
C
R
R
C
C
R
C
C
C
R

700
230
230
320
506
506
226
224
460
802
226
65

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

250
15
50
150
45
350
40
15
300
2000
30
50

300
20
500
200
60
450
50
20
400
4000
40
60

i
p
i
p
p
i
i
p
i
i
i
p

bună
medie
bună
bună
medie
insuficient
ă
bună
bună
medie
medie
bună
insuficient
ă
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună

ridicată
medie
medie
ridicată
medie
medie
medie
medie
medie
ridicată
medie
ridicată

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice

Cuculus canorus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Delichon urbica
Egretta alba
Egretta garzetta

Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Fulica atra
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Larus cachinnans
Larus ridibundus
Limosa limosa
Locustella luscinioides

medie
medie
ridicată

publice
publice
publice
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138
1141
1143
1149
1151
1158
1162
1162
1190
1200
1202
1206
1220
1222
1226
1226

C
R
C
R
R
C
R
C
C
C
C
C
C
C
R
C

420
802
522
522
522
281
522
522
452
522
802
281
240
227
506
506

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

40
0
1
20
15
1
5
100
30
1500
250
250
30
80
90
150

50
10
4
25
20
15
10
110
40
2000
300
300
35
90
100
200

i
p
i
p
p
i
p
i
i
i
i
i
i
i
p
i

Porzana porzana

1232

R

65

ha

0

2

p

Recurvirostra avosetta
Riparia riparia

1254
1260
1260
1279
1279
1282
1282
1292
1292
1307
1307
1310
1321
1326

C
R
C
R
R
C
R
C
C
R
C
C
C
C

226
802
802
278
278
505
505
522
522
226
226
176
226
226

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

60
0
300
2
35
100
1
100
1500
8
80
30
80
30

70
5
400
4
40
300
4
150
2000
10
90
40
90
40

i
p
i
p
i
i
p
p
i
p
i
i
i
i

Mergus albellus
Merops apiaster
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla flava
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Pelecanus crispus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus

Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sturnus vulgaris
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa glareola
Tringa totanus

medie
bună
medie
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
insuficient
e
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună

scăzută
scăzută
scăzută
medie
medie
medie
medie
medie
medie
ridicată
ridicată
medie
medie
medie
ridicată
medie

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice

scăzută

publice

medie
scăzută
medie
medie
medie
ridicată
scăzută
ridicată
ridicată
medie
medie
medie
medie
medie

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
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Tabel 2 - Speciile de păsări (altele decât cele de la Formularul ROSPA0021), pentru care a fost desemnată rezervația naturală
IV.21 Ostrovul Ciocănești – rezultate inventariere-cartare 2017-2019
Cod
EUNIS

Tipul
populației
în sit

Suprafața
habitatului
speciei

Unit. De
măsură a
habitatului

Accipiter gentilis
Alcedo atthis
Anser erythropus
Aquila clanga
Athene noctua
Asio otus
Buteo buteo
Caprimulgus
europaeus
Charadrius dubius

839

R

270

ha

855

R

506

ha

878
895
907
906
926

C
C
C
R
R

154
265
801
245
483

C
960
960

Chlidonias
leucopterus
Coracias garrulus
Corvus corax
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Falco cherrug
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco naumanni
Gallinula chloropus
Gelochelidon nilotica
Haematopus
ostralegus

Nume specie

Lanius excubitor

Populație
minimă

Populație
maximă

Unit.
măsură

Calitatea
datelor

Densitate

Tip de
informații

ha
ha
ha
ha
ha

0
1
0
0
0
0
0

1
3
1
1
1
1
1

p
p
i
i
i
p
p

medie
bună
insuficientă
insuficientă
insuficientă
slabă
medie

scăzută
medie
scăzută
scăzută
scăzută
scăzută
scăzută

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice

245

ha

0

2

i

slabă

scăzută

publice

R
C

55
55

ha
ha

3
10

5
40

p
i

bună
bună

medie
medie

publice
publice

966

C

238

ha

10

30

i

medie

medie

publice

989

C

0

ha

0

1

p

insuficientă

scăzută

publice

990
1008
1012
8709
1037
1040
1036
1059
1064

R
R
R
C
C
R
C
R
R

270
245
245
265
265
250
801
506
238

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice
publice

55

ha

5

20

bună

medie

publice

1099

C

0

ha

0

1

p
p
p
i
i
p
i
p
i
p
i
i

medie
ridicată
medie
scăzută
medie
scăzută
scăzută
medie
scăzută

R, C

1
8
8
1
1
2
1
10
2
3

medie
medie
medie
slabă
medie
medie
insuficientă
bună
medie

1071

0
4
2
0
0
1
0
5
0
0

slabă

scăzută

publice
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Larus genei
Larus
melanocephalus
Larus canus
Netta rufina
Oriolus oriolus
Oxyura leucocephala
Passer hispaniolensis
Pelecanus
onocrotalus
Rallus aquaticus
Sterna caspia
Strix aluco
Sturnus roseus
Upupa epops
Vanellus vanellus

1109

C

238

ha

0

2

i

bună

scăzută

publice

1113

C

238

ha

0

10

i

bună

medie

publice

1107
1133
1170
1175
1186

C
C
R
C
R

238
238
210
238
0

ha
ha
ha
ha
ha

10
0
23
0
0

100
2
35
1
0

i
i
p
i
i

bună
bună
bună
slabă
insuficientă

medie
scăzută
ridicată
scăzută
scăzută

publice
publice
publice
publice
publice

1191

C

234

ha

100

200

i

bună

medie

publice

1059
1280
1287
1290
1340

R
C
R
C
R

65
238
245
0
0

ha
ha
ha
ha
ha

publice
publice
publice
publice
publice

55

ha

p
i
p
i
p
p
1

medie
scăzută
medie
scăzută
scăzută

R, C

3
5
2
0
1
2
50

bună
medie
slabă
insuficientă
insuficientă

1345

1
1
1
0
0
0
20

bună

medie

publice
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I. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI 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. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DIN SITUL
NATURA 2000 ROSPA0021 CIOCĂNEȘTI - DUNĂRE
A086 Accipiter nisus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A086 Accipiter nisus
Uliu păsărar
Statut de protecţie:
A. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
B. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
temporală a
speciilor
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

1 – 2 perechi

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

Efectivul estimat în țara noastră este de 4.000-12.000 de perechi
cuibăritoare.
0 – 0,1%

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

1 - 2 perechi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora.

"≈" - aproximativ egal

Pagina 12

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A086 Accipiter nisus
A.1. Specia
Uliu păsărar
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 801 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
B.4 pentru suprafaţa
obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 801 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria
apreciere a
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii
suprafeţei adecvate aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea
B.7
a habitatului speciei indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
în aria naturală
necesare acestei specii pentru tipul populației descris (cuibărit +
protejată
hrănire).
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9
suprafeţei habitatului
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

bună (adecvată)

"0" - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient de
mare iar tendința actuală a suprafeței
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habitatului speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen lung a
speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A086 Accipiter nisus
A.1 Specia
Uliu păsărar
Tipul populaţiei speciei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2.
în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din FV - perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din FV - favorabile
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
FV - favorabile
C.9
viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
speciei în viitor
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5 și C8) sunt
favorabili.
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A086 Accipiter nisus
Uliu păsărar
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
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D.5.

D.6.

conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A298 Acrocephalus arundinaceus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare
Statut de protecţie:
A.1
Specia
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice.
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere
speciilor
Mărimea
30 – 40 perechi
A.3
populaţiei speciei
în aria naturală
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
370.000 şi 426.000 de perechi.
0 - 0,01%

Nesemnificativă

Nu este cazul

30 – 40 perechi

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

„X” – necunoscută

Nu este cazul

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

nu există date privind structura populației
FV-Favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A298 Acrocephalus arundinaceus
A.1. Specia
Lăcar mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa
65 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
B.4 pentru suprafaţa
datelor obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
apreciere a
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
B.7
a habitatului speciei habitatelor.,
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"x" - necunoscută
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună - adecvată

"0" - stabilă

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

”x” – necunoscută

U1" - nefavorabilă - inadecvată

"-" - se înrăutățește

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
nu există date suficiente
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Parametrii B.3 și B.11 sunt
Favorbili, dar lipsa datelor din
trecut
fac
imposibilă
calcularea
unei
tendințe
actuale
a
suprafeței
habitatului speciei – B.9
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A298 Acrocephalus arundinaceus
A.1 Specia
Lăcar mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei FV - favorabile
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei FV - favorabile
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei "FV" - favorabile
C.9
în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe
speciei în viitor
termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
30 – 40 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5) și (C8) sunt
favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de
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D.5.

D.6.

conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Încadrarea speciei în categoria "U1" - nefavorabilă – inadecvată a
stării globale de conservare se datorează impactului potențial mare
al presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc
bazinelor acvatice, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor.
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceași
situația fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor,
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual,
pentru a se genera tendințe relevante.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Un parametru (B15)
este în stare "U1"
nefavorabilă
inadecvată

A297 Acrocephalus scirpaceus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A297 Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de stuf
A.1
Specia
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Statut de
prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere

5 – 10 perechi

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 128.000 şi 161.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.
0 – 0,01%

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Nu este cazul

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

nu există date privind structura populaţiei.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.
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punct de vedere
al populaţiei
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Stare de conservare
favorabilă din punct
de vede al populației
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
847 Acrocephalus scirpaceus
A.1. Specia
Lăcar de stuf
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 50 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
B.4 pentru suprafaţa
obținute prin măsurători parțiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 50 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria
apreciere a
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii
suprafeţei adecvate aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea
B.7
a habitatului speciei indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
în aria naturală
necesare acestei specii pentru tipul populației descris.
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
B.8 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună - adecvată

"x" - necunoscută

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

"0" - este stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă ȘI Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru
supraviețuirea
pe
termen lung a speciei

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A297 Acrocephalus scirpaceus
A.1 Specia
Lăcar de stuf
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
C.7 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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C.8
C.9

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

">" - mai mare

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
5-10 perechi
= (stabil)
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.9 este
necunoscut
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Nu se îndeplinesc condițiile pentru a
evalua starea de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor
ca fiind favorabilă sau nefavorabilă-rea
datorită lipsei datelor din trecut.
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A297 Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de stuf
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de
conservare
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.
necunoscută
D.6. Informaţii
Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
suplimentare
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.
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

Parametrii A.16 și
B.15
sunt
favorabili, iar C.9
necunoscut.
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A295 Acrocephalus schoenobaenus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic
Statut de protecţie:
A. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
B. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
A.2
temporală a
naturală protejată pentru reproducere
speciilor
Mărimea
35 – 50 de perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
referitoare la
datelor obținute prin măsurători parțiale
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 87.000 şi 115.000 de perechi.
populaţiei speciei
0 – 0,1%
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
A.6
în aria naturală
protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura

Nu este cazul

50 – 60 de perechi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,
suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de
suport a acestora.
"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu este cazul

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

nu există date privind structura populaţiei.
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A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A295 Acrocephalus schoenobaenus
A.1. Specia
Lăcar mic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 65 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
B.4 pentru suprafaţa
obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a Nu este cazul
B.6
habitatului speciei în
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16
B.17

aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
necesare acestei specii pentru tipul populației descris.
” ≈” – aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută

"x" - necunoscută

”x” – este necunoscută

Nu este cazul.
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necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
nu există date suficiente
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu
sunt
îndeplinite
condiţiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al habitatului
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A295 Acrocephalus schoenobaenus
A.1 Specia
Lăcar mic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei FV - perspective bune
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
C.7 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
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C.8
C.9

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - favorabile

FV - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

= stabil

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 parametrii
(C.5, C.8) sunt
favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
D.1. Specia
846 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
A.1. Starea globală de
FV – favorabilă
conservare a speciei
D.2. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.3. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.4. Informaţii
Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
suplimentare
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.
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
parametrii
sunt
favorabili A.16 și C.9, și
un parametru B.15 este
necunoscut.
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864 Anas acuta
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
846 Anas acuta
Rață sulițar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea populaţiei 50 – 100 indivizi
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eșantionare;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
0–2%
mărimea populaţiei
speciei în aria
A.5
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei Nesemnificativă
speciei în aria
naturală protejată
A.6
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
A.7
a populaţiei
face pentru prima dată.
estimate în planul
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

de management
anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora.

”x” - necunoscut

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu este cazul.

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

nu există date privind structura populaţiei.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Datele existente
sunt insuficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A054 Anas acuta
A.1. Specia
Rață sulițar
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
176 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 176 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
apreciere a
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
B.7 suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.
a habitatului speciei Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

descris.
” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

insuficientă - date insuficiente sau nesigure

bună - adecvată

"0" - stabilă

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

”x” – necunoscută

"FV" - favorabilă

Nu este cazul

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți parametrii
sunt favorabili

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A054 Anas acuta
A.1 Specia
Rață sulițar
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
„0” – stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
„≈” – aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
„0” – stabilă
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi „≈” – aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8
FV – favorabile
speciei din punct de
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C.9

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

„FV” – favorabile
Mediu – impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
= (stabil)
50 – 100 perechi
<
favorabile
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

Toți
parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Perspectivele speciei
în viitor sunt
favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A054 Anas acuta
Rață sulițar
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
Nu este cazul
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează bazinele pentru hrănire sau
odihnă.
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

Parametrii: A.16 - necunoscut,
B.15 și C.9 - Favorabili
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A056 Anas clypeata
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A056 Anas clypeata
Rață lingurar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
100 – 150 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eșantionare;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
mărimea
300 şi 1.900 de perechi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.
în aria naturală
0–2%
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
A.6
în aria naturală
protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

nu există date privind structura populaţiei.
FV- Favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Stare de conservare
favorabilă din punct
de vedere al populației
speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A056 Anas clypeata
A.1. Specia
Rață lingurar
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
176 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
B.5 Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare

176 ha

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.
Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
descris.

” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

”x” – necunoscută

"FV" - favorabilă,
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din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
B.16
Nu este cazul
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A056 Anas clypeata
A.1 Specia
Rață lingurar
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
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C.6

C.7

C.8

C.9

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
Aproximativ
100 – 150
=
favorabile
egal

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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
C.5 necunoscut
C.8 Favorabil
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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
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A056 Anas clypeata
Rață lingurar
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
Nu este cazul
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează bazinele pentru hrănire sau
odihnă.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
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A052 Anas crecca
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A052 Anas crecca
Rață mică
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
prezenţă
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
500 - 600 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Numărul de rațe mici care cuibăresc în România este de 5-30
mărimea
de perechi. Iernează între 5.000 și 20.000 de exemplare, iar în
populaţiei speciei timpul pasajelor pot fi văzute între 30.000 și 100.000 de
în aria naturală
exemplare.
A.5
protejată şi
0,5 – 2%
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
A.6
în aria naturală
protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Pagina 55

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.15

A.16

A.17

A.18

calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populaţiei.
FV- Favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10.)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A052 Anas crecca
A.1. Specia
Rață mică
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
292,5 ha
B.3
habitatului speciei
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
datelor obţinute prin măsurători parţiale
Nu este cazul

292,5 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"0" - stabilă,

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;
"0" - stabilă
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speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
B.15 din punct de vedere "FV" - favorabilă,
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
B.16
Nu este cazul
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Necunoscută
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
867 Anas crecca
A.1 Specia
Rață mică
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
C.4
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

Necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
500 – 600 indivizi
=
=
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:
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Toți parametrii sunt favorabili
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de
vedere al perspectivelor
datorită
datelor
insuficiente.

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A052 Anas crecca
Rață mică
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.1. Starea globală de
FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.2. Tendinţa stării
globale de
Nu este cazul
conservare a speciei
D.3. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.4. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit,
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă. Procentul
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit.
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:
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A050 Anas penelope
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A050 Anas penelope
Rață fluierătoare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
150 - 200 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eșantionare;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația care iernează este estimată la 1.000 –
A.5
mărimea
6.000 de indivizi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii

0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.

FV- Favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
parametrii favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A050 Anas penelope
A.1. Specia
Rață fluierătoare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
A.2.
speciei în aria
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii

220 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

220 ha

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.
Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
descris.

” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”x” – necunoscută

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul

-

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
nu există date suficiente
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A050 Anas penelope
A.1 Specia
Rață fluierătoare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal,

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
150 - 200 indivizi
=
=
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

Toți
parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
perspectivele speciei în viitor
sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A050 Anas penelope
Rață fluierătoare
A.2. Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
speciei în aria
naturală protejată
D.1. Starea globală de
FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.2. Tendinţa stării
globale de
Nu este cazul
conservare a speciei
D.3. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.4. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit,
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă. Procentul
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A053 Anas platyrhynchos
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A053 Anas platyrhynchos
Rață mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2
temporală a
naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt
speciilor
întâlnite densități însemnate și în migrație
Mărimea
60 – 80 de perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
1.500 – 2.000 de indivizi iernează
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 62.000 şi 75.000 de perechi.
A.5
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei în creștere.
în aria naturală
0–2%
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu este cazul

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,
suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a
acestora.

"≈" - aproximativ egal

„X” – necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu este cazul

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

nu există date privind structura populaţiei.

"FV" - favorabilă

Nu este cazul

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A053 Anas platyrhynchos
A.1. Specia
Rață mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12
B.13

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa

naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt
întâlnite densități însemnate și în migrație
540 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

540 ha

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.
Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației descris

” ≈” – aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"x" - necunoscută
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”x” – necunoscută

FV - Favorabilă

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii B.3 și B.11
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
896 Anas platyrhynchos
A.1 Specia
Rață mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt
naturală protejată
întâlnite densități însemnate și în migrație
C.3 Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal,

X – perspective necunoscute

”0” - stabilă

"≈" - aproximativ egal

"FV" - favorabile

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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
Parametrul
necunoscut,
favorabil

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscute

C.5
C.8.

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct de
vedere al perspectivelor ca fiind
favorabilă sau nefavorabilă-rea
datorită lipsei datelor.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
896 Anas platyrhynchos
Rață mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt întâlnite
naturală protejată
densități însemnate și în migrație
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabilă
conservare a speciei
D.3. Tendinţa stării
x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.4. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.5. Informaţii
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată
suplimentare
crescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și
anume habitatele palustre. Zona eleșteielor și a canalului este
favorabilă pentru cuibărirea specie dar și pentru iernarea acesteia.
Stul îndeplinește condiții optime pentru o menținere a populației
pe termen lung.
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
B.15
favorabili,
C.9 - necunoscut

A055 Anas querquendula
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A055 Anas querquendula
Rață cârâitoare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
300 – 400 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 1.600 şi 4.500 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
descreștere.
5-15%

Semnificativa

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.
"FV" - favorabilă,

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu raportul
dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei actuale
(A.10.)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A055 Anas querquedula
A.1. Specia
Rață cârâitoare
Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
492 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
B.4 suprafaţa habitatului
datelor obţinute prin măsurători parţiale
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul
habitatului speciei din
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
492 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a suprafeţei
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7 adecvate a habitatului
această specie
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei habitatului
"0" - stabilă
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.10
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
bună - adecvată
protejată
Tendinţa actuală a
B.12
"0" - stabilă,
calităţii habitatului
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul
Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A055 Anas querquendula
A.1 Specia
Rață cârâitoare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

Necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
300-400 indivizi
=
=
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.]
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• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.]
pe baza matricii:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Toți
parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
871 Anas querquendula
Rață cârâitoare
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
Nu este cazul
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit,
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă, iar luciu
apei pentru hrănire.
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:
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
B.15
sunt
favorabile,
C.9 necunoscut

A051 Anas strepera
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A051 Anas strepera
Rață pestriță
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare
speciilor
Mărimea
0 – 2 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei 110 – 120 indivizi în pasaj
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eșantionare;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populația cuibăritoare din România este de aproximativ 2.600A.5
mărimea
6.000 de perechi. În timpul pasajelor se pot vedea între 30.000
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa

și 100.000 de exemplare și iernează la noi între 500 și 3.500 de
exemplare din această specie.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.

FV- Favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populaţiei
speciei în aria naturală
protejată
este
aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A051 Anas strepera
A.1. Specia
Rață pestriț
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare
naturală protejată
Suprafaţa
540 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 540 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
"0" - stabilă
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună - adecvată

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

”x” – necunoscută

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul
Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A051 Anas strepera
A.1 Specia
Rață pestriță
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5 speciei din punct de X – perspective necunoscute
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
"0" - stabilă
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
FV - favorabile
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
C.9
"X - Necunoscute
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
0 – 2 perechi
=
=
Bună
110-120 indivizi
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.5
favorabil,
C.8
necunoscut
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A051 Anas strepera
Rață pestriță
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare
naturală protejată
D.3. Starea globală de
FV" - favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
Nu este cazul
globale de
conservare a speciei
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D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
B.15
sunt
favoravili,
C.9
necunoscută

A041Anser albifrons
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A041Anser albifrons
Gârliță mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2
temporală a
speciilor
A.3
Mărimea
0 – 200 indivizi
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

În România efectivele de iernare a speciei sunt cuprinsăe între
150.000 şi 280.000 de perechi.
0 – 0,2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"x" - necunoscut.
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei
specieinefavorabilăinadecvată

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A041 Anser albifrons
A.1. Specia
Gârliță mare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
154 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 154 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8 Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"x" - necunoscută

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Rea

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

”x” – necunoscută

"U2" - nefavorabilă - rea

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
în mod clar insuficientă de mare
pentru a asigura supraviețuirea pe
termen lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A041 Anser albifrons
A.1 Specia
Gârliță mare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5 speciei din punct de U1 - perspective rele
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
"0" - stabilă,
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
U1 - nefavorabile - rele
vedere al habitatului
speciei
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C.9

Perspectivele
speciei în viitor

"U2" - nefavorabile - rele,

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
=
=
Inadecvat
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
parametrii
sunt în stare rea
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor
sunt nefavorabile- rele

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
873 Anser albifrons
Gârliță mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
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D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

speciei în aria
naturală protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"U2" - nefavorabilă - rea,
"0" - este stabilă,

-

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele
piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
A.16nefavoravil- inadecvat, B.15
și C.9 nefavorabil- rău

A043 Anser anser
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A043 Anser anser
Gâscă de vară
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
A.1
Specia
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a

Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
10 – 50 indivizi

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
3.200 şi 4.600 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în creștere.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A043 Anser anser
A.1. Specia
Gâscă de vară
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 276 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 276 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
suprafeţei adecvate specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă,
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

medie

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A043 Anser anser
A.1 Specia
Gâscă de vară
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei FV - favorabile,
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei ”X” – necunoscute
C.9
în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe
speciei în viitor
termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
10 – 50 indivizi
X (necunoscut) 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

Parametrul
C.5
necunoscut,
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A043 Anser anser
Gâscă de vară
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"x" - este necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
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D.5.

D.6.

conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
Până în momentul de față, în urma datelor colectate de noi, specia
a fost observată doar în număr foarte redus în sit.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
2 parametrii sunt
necunoscuți

A028 Ardea cinerea
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A028 Ardea cinerea
Stârc cenușiu
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Pagina 103

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

300 – 350 de indivizi

bune - estimări robuste

În România populaţia cuibăritoare a fost apreciată la 4.5006.000 de perechi.
0-2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

300 – 350 de indivizi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,
suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a
acestora

">" - mai mare
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

„X” – necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Nu este cazul
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută

„X” – necunoscută

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de
vedere al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A028 Ardea cinerea
A.1. Specia
Stârc cenuși
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 574 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 574 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
suprafeţei adecvate specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
B.8 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare

bună (adecvată)

"0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A028 Ardea cinerea
A.1 Specia
Stârc cenușiu
Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2.
în aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
C.4
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei
FV - perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
FV - favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în ”X” – necunoscute
C.9
viitor
Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
C.10
impacturilor asupra
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
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speciei 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel ca 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A028 Ardea cinerea
Stârc cenușiu
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
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D.5.

D.6.

conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
propice pentru această specie.

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
Parametrii A.16
și
C.9
necunoscuți

A029 Ardea purpurea
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A029 Ardea purpurea
Stârc roșiatic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
A.1
Specia
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
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A.2
A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria
naturală protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii

minimă (Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
65 – 90 de indivizi

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 850 şi 1.500 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
descreștere.
0–2%
Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

nu există date privind structura populației
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A029 Ardea purpurea
A.1. Specia
Stârc roșiatic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 241 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4
pentru suprafaţa
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

Nu este cazul

241 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
specie

≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă
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din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
B.16
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A029 Ardea purpurea
A.1 Specia
Stârc roșiatic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Pagina 114

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

C.6

C.7

C.8
C.9

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

"FV" - favorabile

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A029 Ardea purpurea
Stârc roșiatic
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"X" - necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
propice pentru această specie.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
necunoscuți

Pagina 116

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A024 Ardeola ralloides
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A024 Ardeola ralloides
Stârc galben
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
60 – 70 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populaţia cuibăritoare este estimată la 2.500-5.500 de
mărimea
perechi, din care majoritatea în Delta Dunării. În timpul pasajelor
populaţiei speciei pot fi observate în țara noastră între 4.500 și 6.000 de exemplare.
în aria naturală
0–2%
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativ
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A024 Ardeola ralloides
A.1. Specia
Stârc galben
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 241 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
B.5 a habitatului speciei se face pentru prima dată
din planul de
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15
B.16

management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct

Nu este cazul

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
specie

"≈" - aproximativ egal,

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"x" - necunoscută

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

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă,
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de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
rea
inadecvată
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare ȘI Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A024 Ardeola ralloides
A.1 Specia
Stârc galben
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei FV - perspective bune
C.5
din punct de vedere
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C.6

C.7

C.8
C.9

al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

FV - favorabile,

"FV" - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
la fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
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viitor sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A024 Ardeola ralloides
Stârc galben
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire, uneori și vegetația emersă. În anumite perioade, unele din
acumulările permanente sunt golite aproape complet, acestea
constituind zone de hrănire propice pentru această specie.
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

Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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A059 Aythya ferina
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A059 Aythya ferina
Rață cu cap castaniu
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire.

A.3

A.4

A.5

A.6

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

2 – 4 perechi cuibăritoare
120 – 200 de indivizi în pasaj

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost
apreciată la 12.000-18.000 de perechi cuibăritoare, iar populația
care iernează este de 50-250 de exemplare. În timpul pasajelor,
pot fi observate între 7.000 și 9.000 de exemplare.
0–2%

Nesemnificativă
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] este mai
aproximativ egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A059 Aythya ferina
A.1. Specia
Rață cu cap castaniu
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
B.3

Suprafaţa

522,5 ha
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13
B.14

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

522,5 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,
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globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
"0" - este stabilă
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A059 Aythya ferina
A.1 Specia
Rață cu cap castaniu
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă,
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

"FV" - favorabile,

"FV" - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei sunt
favorabile
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A059 Aythya ferina
Rață cu cap castaniu
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație.
În sit heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale
speciei.
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
A.16
nevofavorabil
–
inadecvat

A061 Aythya fuligula
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A061Aythya fuligula
Rață moțată
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
80 – 90 de indivizi în pasaj
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

între 20 şi 30 de perechi. Iernează 15.000 – 30.000 de indivizi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
descreștere.
0 – 1%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este mai
aproximativ egală cu
raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A061 Aythya fuligula
A.1. Specia
Rață moțată
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
450 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 450 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă,
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
labă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A061 Aythya fuligula
A.1 Specia
Rață moțată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Tipul populaţiei
pentru odihnă și/sau hrănire.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
"FV" - favorabile,
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile,
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
viitoare ale speciei
sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A061 Aythya fuligula
Rață moțată
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
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D.6.

conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru hrană, bazinele cu apă adâncă de + 1 m. În sit
heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale speciei.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
A.16
este
nefavorabilinadecvat

A060 Aythya nyroca
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A060 Aythya nyroca
Rață roșie
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie aproape amenințată
(Near threatened - NT).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Pagina 138

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

pentru odihnă și/sau hrănire.

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru

20 – 25 perechi
600 – 800 de indivizi

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost apreciată
la 12.000-18.000 de perechi cuibăritoare, iar populația care
iernează este de 50-250 de exemplare. În timpul pasajelor, pot fi
observate între 7.000 și 9.000 de exemplare.
0 – 0,2 %

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este mai aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A060 Aythya nyroca
A.1. Specia
Rață roșie
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

Suprafaţa habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

242,5 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

242,5 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
specie
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A060 Aythya nyroca
A.1 Specia
Rață roșie
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

"FV" - favorabile,

"FV" - favorabile,
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Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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

Parametrul C.8 este
favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
911 Aythya nyroca
Rață roșie
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
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D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
"0" - este stabilă,

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație.
În sit heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale
speciei.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Necunoscută
rea
Paramtrul
A.16
este
nefavorabil- inadecvat

A021 Botaurus stellaris
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A021 Botaurus stellaris
Buhai de baltă
Statut de protecţie:
A.1
Specia
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
2 – 4 perechi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Pe baza ultimelor studii, populația din România a fost apreciată
mărimea
la 1.000-5.000 de perechi.
populaţiei speciei 0 – 0,5%
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populaţiei de
populația de referință.
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
nu există suficiente date

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A396 Botaurus stellaris
A.1. Specia
Buhai de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
224,5 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 224,5 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8 Raportul dintre
≈" - aproximativ egal,
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A396 Botaurus stellaris
A.1 Specia
Buhai de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
"FV" - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
C.10 Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
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impacturilor asupra
speciei în viitor

amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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

Parametrul
C.5
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A396 Botaurus stellaris
Buhai de baltă
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
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D.4.

D.5.

D.6.

Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"X" - necunoscută

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează stufărișul pentru cuibărit și
zonele adiacente pentru hrănire.

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
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

A396 Branta ruficollis
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A396 Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
A.1
Specia
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie vulnerabilă
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

(Vulnerable - V).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 5 indivizi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația care iernează este cuprinsă între 9.000 –
mărimea
20.000 de indivizi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
în aria naturală
creștere.
protejată şi
0–2%
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populaţiei de
populația de referință.
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Nu este cazul.
apreciere a
mărimii
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

"x" - necunoscut.

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

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
Starea de conservare din
punct
de
vedere
al
populaţiei speciei este
nefavorbilă- inadecvată

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A396 Branta ruficollis
A.1. Specia
Gâscă cu gât roșu
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
154 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 154 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
B.8 suprafaţa adecvată a ” ≈” – aproximativ egal
habitatului speciei şi
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"x" - necunoscută

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Rea

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

”x” – necunoscută

"U2" - nefavorabilă - rea

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este în mod clar
insuficientă de mare pentru a asigura
supraviețuirea pe termen lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A396 Branta ruficollis
A.1 Specia
Gâscă cu gât roșu
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5 speciei din punct de U2 - perspective rele
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
"0" - stabilă,
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
U2 - nefavorabile - rele
vedere al habitatului
speciei
C.9 Perspectivele
"U2" - nefavorabile - rele,
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speciei în viitor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
=
=
Nefavorabile- 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
sunt în stare rea
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt nefavorabilerele
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A396 Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu
A.2. Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
speciei în aria
naturală protejată
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D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"U2" - nefavorabilă - rea,
"0" - este stabilă,

-

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele
piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și C.9
nefavorabil - rău

A149 Calidris alpina
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A149 Calidris alpina
Fugaci de țărm
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
A.2
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru

pentru odihnă și/sau hrănire..
80 – 90 de indivizi

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația întâlnită în pasaj este cuprinsă între
10.000 – 30.000 de indivizi Atât efectivele, cât şi distribuția
curentă a speciei este stabilă.
0–1%

Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A149 Calidris alpina
A.1. Specia
Fugaci de țărm
Tipul populaţiei speciei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire..
Suprafaţa habitatului
226 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din
protejată se face pentru prima dată
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
Variabil în funcție de administrarea eleieșteelor, maxim
B.6 habitatului speciei în aria 226 ha
naturală protejată
Metodologia de apreciere La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
a suprafeţei adecvate a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7
habitatului speciei în aria această specie
naturală protejată
Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal,
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9
suprafeţei habitatului
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută

"X" - necunoscută

"X" - necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A149 Calidris alpina
A.1 Specia
Fugaci de țărm
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
">" - mai mare,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
U1 - nefavorabile – inadecvate
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilindecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A149 Calidris alpina
Fugaci de țărm
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
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D.6.

conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți

A366 Carduelis cannabina
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A366 Carduelis cannabina
Cânepar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
prezenţă
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de

30 – 40 perechi
350 – 450 de indivizi

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 200.000 şi 500.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.
0 – 0,05%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

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
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A366 Carduelis cannabina
A.1. Specia
Cânepar
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 30 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 30 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
suprafeţei adecvate specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"x" - necunoscută

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

"0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă si calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este medie

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A366 Carduelis cannabina
A.1 Specia
Cânepar
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei U1 - perspective inadecvate
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
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C.8
C.9

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U1 - nefavorabile - inadecvate,

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii
sunt inadecvați
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A366 Carduelis cannabina
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A.2.

D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Cânepar
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
"0" - este stabilă

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor propice este stabilă la nivel de si.
Specia utilizează tufișurile pentru cuibărit iar pentru hrană
folosește în general plantele ierboase. Aceste habitate sunt destul
de restrânse în interiorul sitului.

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
Parametrii A.16 și B.15 sunt
nefavorabili- inadecvați

A138 Charadrius alexandrinus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A138 Charadrius alexandrinus
Prundăraș de sărătură
Statut de protecţie:
A.1
Specia
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire..
0 – 5 indivizi

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
300 şi 500 de perechi. În pasaj 500 – 1.000 de indivizi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
descreștere.
0%

Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.
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punct de vedere al
populaţiei
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației ca favorabilă
sau nefavorabilă - rea

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A138 Charadrius alexandrinus
A.1. Specia
Prundăraș de sărătură
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei
naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului 226 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 226 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7
suprafeţei adecvate această specie
a habitatului speciei
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când sbazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută

"X" - necunoscută

"X" - necunoscută

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date suficiente
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A138 Charadrius alexandrinus
A.1 Specia
Prundăraș de sărătură
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei
naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire..
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a "0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
">" - mai mare,
suprafaţa adecvată a
C.7
habitatului speciei
şi suprafaţa
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C.8

C.9

habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U1 - nefavorabile – inadecvate

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A138 Charadrius alexandrinus
Prundăraș de sărătură
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire..
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți
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A196 Chlidonias hybridus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A196 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
180 – 220 de perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este de 16.000-20.000 de
mărimea
perechi, iar în timpul pasajelor se pot observa între 25.000 și
populaţiei speciei 70.000 de exemplare.
în aria naturală
1–2%
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei
actuale
(A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A196 Chlidonias hybridus
A.1. Specia
Chirighiță cu obraz alb
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria naturală protejată pentru reproducere);
protejată
Suprafaţa habitatului 575 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată

575 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
specie pentru cuibărire și hrănire

"≈" - aproximativ egal

”0” - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

0" - stabilă

"FV" - favorabilă
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din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
"0" - este stabilă,
B.16
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
Nu este cazul.
necunoscută din punct
B.17
de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Parametru
Descriere
Nr
A.1
A.2.
C.3

C.4

C.5

Specia
Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere

965 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal,

FV - perspective bune
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C.6

C.7

C.8
C.9

al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal,

FV – favorabile

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
Perspective
viitoare a
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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 parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
D.1. Specia
A196 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb
D.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabile
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice cu plante
emerse pentru cuibărit, în cazul sitului, zona heleșteielor sunt
favorabile. Specia folosește și celelalte habitate acvatice pentru a
se hrăni.
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

Toți
parametrii
sunt favorabili
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A197 Chlidonias niger
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
967 Chlidonias niger
Chirighiță neagră
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
200 - 220 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
referitoare la
datelor obținute prin măsurători parțiale
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populaţia estimată în România este de 300-800 de perechi
mărimea
cuibăritoare, iar în timpul pasajelor se pot observa între 3.000 și
populaţiei speciei 10.000 de exemplare.
în aria naturală
2 – 8%
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.]
este
aproximativ egală cu
raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei
actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A197 Chlidonias niger
A.1. Specia
Chirighiță neagră
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
227 ha
B.3
habitatului speciei
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

227 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie pentru cuibărire și hrănire (iazurile din ferma
piscicolă)

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

0" - stabilă
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speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "U1" - nefavorabilă - inadecvată
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
"0" - este stabilă,
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Necunoscută
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este nefavorabilăinadecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A197 Chlidonias niger
A.1 Specia
Chirighiță neagră
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
C.4 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - perspective bune

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal,

FV - favorabile

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:

Pagina 193

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A197 Chlidonias niger
Chirighiță neagră
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice din
sitpentru a se hrăni.
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
Perimetrul
B.15 nefavorabil – inadecvat

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A031 Ciconia ciconia
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A031 Ciconia ciconia
Barză albă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
speciilor
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
6 – 8 perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
10 – 20 indivizi
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 5.000 şi 6.000 de perechi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
A.5
în aria naturală
protejată şi
0 – 0,2 %
mărimea
populaţiei
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

nu există date privind structura populației
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei
actuale
(A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A031 Ciconia ciconia
A.1. Specia
Barză albă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei
naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa
Variabil în funcție de administrarea eleieșteelor, maxim 226
habitatului speciei
ha
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată Variabil în funcție de administrarea eleieșteelor, maxim 226
a habitatului speciei ha
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
A fost calculată suprafața totală a iazurilor care pot fi bune
apreciere a
pentru hrănirea berzelor în cazul în care sunt secate.
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
">>" - mult mai mare
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"x" - necunoscută
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
B.10 Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

măsurători prin eșantionare;

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"X" - necunoscută

""U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
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în mod clar insuficientă de mare
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A031 Ciconia ciconia
A.1 Specia
Barză albă
Tipul populaţiei
Populație în reproducere și densități însemnate în migrație.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a
C.3
mărimii populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Raportul dintre
"0" - stabilă,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
U1 - perspective inadecvate
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a U1 - perspective inadecvate
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"0" - stabilă,
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei
C.7
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
"≈" - aproximativ egal,
speciei din punct de
C.8
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
FV - favorabile
C.9
speciei în viitor
Efectul cumulat al
"FV" - favorabile
C.10
impacturilor asupra
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speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
Perspective
viitoare a
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu 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
Unul dintre parametrii
este nefavorabil inadecvat

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A31 Ciconia ciconia
Barză albă
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
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D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
"0" - este stabilă

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele adiacente bazinelor
acvatice pentru hrană. Uneori bazinele sunt secate, acestea având
un efect benefic pentru specie.

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
Parametrul
B.15
este
nefavorabilinadecvat

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A212 Cuculus canorus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A212 Cuculus canorus
Cuc
A.1
Specia
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
40 – 50 de perechi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
referitoare la
datelor obținute prin măsurători parțiale;
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 300.000 şi 600.000 de perechi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
în aria naturală
constante.
protejată şi
0 – 0,05%
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populaţiei de
populația de referință.
referinţă pentru
starea favorabilă
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută
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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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea
populaţiei
de
referinţă
pentru
starea
favorabilă
şi
mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A212 Cuculus canorus
A.1. Specia
Cuc
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
365 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 365 ha
B.6 a habitatului speciei
în aria naturală
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16
B.17

protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

Cucul fiind o specie terestră larg răpândită care parazitează și
cuiburile speciilor de păsări cântătoare acvatice, am calculat
toată suprafața sitului cu excepția Dunării și a iazurilor mari

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.
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necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este nefavorabilă –
inadecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A212 Cuculus canorus
A.1 Specia
Cuc
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
C.7
suprafaţa adecvată a
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habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
Perspective
viitoare a
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A212 Cuculus canorus
Cuc
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează în special zonele cu stuf
pentru reproducere.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
B.15
este
nefavorabilinadecvat
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A038 Cygnus cygnus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A038 Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 10 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România iernează între 2.000 și 5.000 de indivizi.
mărimea
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
populaţiei speciei creștere.
în aria naturală
0–2%
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"x" - necunoscut.

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populaţiei.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei este
nefavorabilă- inadecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A038 Cygnus cygnus
A.1. Specia
Lebădă de iarnă
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
154 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei

Nu este cazul

154 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

” ≈” – aproximativ egal

"x" - necunoscută

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

"U2" - nefavorabilă - rea

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

”x” – necunoscută
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Starea de conservare "U2" - nefavorabilă - rea
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"0" - este stabilă,
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei este
nefavorabilă- rea
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
1004 Cygnus cygnus
A.1 Specia
Lebădă de iarnă
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U2 - perspective rele

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal,

U2 - nefavorabile - rele

"U2" - nefavorabile - rele,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
Perspective
viitoare a
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
sunt 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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor
sunt nefavorabile- rele
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
D.1. Specia
A038 Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă
D.2. Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U2" - nefavorabilă - rea,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele
suplimentare
piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și C.9 sunt
nefavorabiili- răi
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A036 Cygnus olor
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A036 Cygnus olor
Lebădă de vară
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
2 – 4 perechi
populaţiei speciei 30 – 40 de indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 3.000 şi 5.000 de perechi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
în aria naturală
constante.
A.5
protejată şi
0–2%
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
A.6
în aria naturală
protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
nefavorabilăinadecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A036 Cygnus olor
B.1. Specia
Lebădă de vară
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
B.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

226 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,
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şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
"0" - este stabilă
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A036 Cygnus olor
C.1 Specia
Lebădă de vară
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
C.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
C.4
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

"FV" - favorabile,

"FV" - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt favorabile

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A036 Cygnus olor
Lebădă de vară
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
"0" - este stabilă,

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație,
de preferat cu suprafețe mari de stuf. În sit heleșteiele și canalul
îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale speciei.

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
Parametrul
A.16
este
nefavorabilinadecvat

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A253 Delichon urbicum
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A253 Delichon urbicum
Lăstun de casă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
700 – 800 de indivizi
populaţiei speciei 10 -20 perechi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
referitoare la
datelor obținute prin măsurători parțiale;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Pentru România populația cuibăritoare este estimată la 400.000mărimea
1.300.000 de perechi cuibăritoare.
populaţiei speciei 0 – 0,01%
A.5
în aria naturală
protejată şi
mărimea
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

nu există date privind structura populație
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A253 Delichon urbicum
B.1. Specia
Lăstun de casă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
B.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
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naturală protejată

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12
B.13

Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
801 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

801 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A253 Delichon urbicum
A.1 Specia
Lăstun de casă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

"FV" - favorabile,

"FV" - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
viitoare a
Perspective
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu 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

Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A253 Delichon urbicum
Lăstun de casă
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabile,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează și
pentru hrană majoritatea habitatelor din sit. În sit zonele acvatice
îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale speciei.
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.]
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o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricii:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametrii
sunt favorabili

A028 Egretta alba
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A028 Egretta alba
Egretă mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
250 – 300 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 200 şi 370 de perechi. Pe teritoriul țării noastre iernează
populaţiei speciei 1.000 – 3.000 de indivizi. Atât efectivele, cât şi distribuția
A.5
în aria naturală
curentă a speciei sunt constante.
8-15%
protejată şi
mărimea
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale

Semnificativ

Nu este cazul

Nu este cazul

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,
suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a
acestora

"≈" - aproximativ egal

„X” – necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Nu este cazul
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută

„X” – necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A027 Egretta alba
A.1. Specia
Egretă mare
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
521 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

521 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare

bună (adecvată)

"0" - stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

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

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

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A027 Egretta alba
A.1 Specia
Egretă mare
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire
"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal

FV - perspective bune

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel ca 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A027 Egretta alba
Egretă mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
propice pentru această specie.
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

A026 Egretta garzetta
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A026 Egretta garzetta
Egretă mica
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
0 - 10 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei 250 – 300 de indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 4.000
şi 8.000 de perechi. Atât efectivele, cât şi
distribuția curentă a speciei sunt constante.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

0 perechi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,
suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a
acestora

"≈" - aproximativ egal

„X” – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Nu este cazul
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută

„X” – necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a
evalua
starea
de
conservare a speciei din
punct de vedere al
populației
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A026 Egretta garzetta
A.1. Specia
Egretă mica
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
700 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul
habitatului speciei din
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
700 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a suprafeţei
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7 adecvate a habitatului
această specie
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
privind tendinţa
măsurători prin eșantionare
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
bună (adecvată)
B.11 speciei în aria naturală
protejată
B.12 Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

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

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A026 Egretta garzetta
A.1 Specia
Egretă mica
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal

FV - perspective bune

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A026 Egretta garzetta
Egretă mica
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
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propice pentru această specie.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16
și
C.9
sunt
necunoscuți

A269 Erithacus rubecula
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A269 Erithacus rubecula
Măcăleandru
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Statut de
naturală protejată pentru reproducere);
prezenţă
A.2
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor

A.3
A.4

Mărimea
15 – 20 perechi
populaţiei speciei 50 – 500 de indivizi
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor bune - estimări robuste
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

În România populația cuibăritoare a speciei este apreciată la
1.854.000-2.670.000 de perechi și este considerată stabilă.
0 – 0,01%

Nesemnificatiă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu Raportul
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dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei actuale
(A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A269 Erithacus rubecula
A.1. Specia
Măcăleandru
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria naturală
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
Suprafaţa habitatului 230 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
habitatului speciei din se face pentru prima dată
B.5
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 230 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a suprafeţei suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
B.7 adecvate a habitatului specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii aeriene și
speciei în aria naturală verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"x" - necunoscută
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
B.10
privind tendinţa
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare șI Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen
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lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A269 Erithacus rubecula
A.1 Specia
Măcăleandru
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei FV - perspective bune
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei U1- nefavorabile - inadecvate
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei "U1" - nefavorabile - inadecvate,
C.9
în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe
speciei în viitor
termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
NefavorabileLa fel cu VRSF
Stabil
=
inadecvtae
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în viitor sunt "U1" nefavorabile
–
inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A269 Erithacus rubecula
Măcăleandru
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
Pagina 251

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor de pădure și tufăriș alternant cu zone deschise este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează atât pentru reproducere cât
și pentru hrană, habitatele de pădure și tufăriș sau zone alternante
ale acestora.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt
nefavorabili
inadecvați

A359 Fringilla coelebs
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A359 Fringilla coelebs
Cinteză
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
A.2
Statut de prezenţă Populație nerezidentă (parțial rezidentă) cuibăritoare (care
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru

utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);
150 – 200 de perechi cuibăritoare

bune - estimări robuste

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 4.000.000 şi 8.000.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
0 – 0,01 %

Nesemnificativă

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

150-250 perechi

"≈" - aproximativ egal,
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

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

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Pagina 254

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
Raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A359 Fringilla coelebs
A.1. Specia
Cinteză
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
320 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 320 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Nu este cazul
apreciere a
B.7 suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
șI Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A359 Fringilla coelebs
A.1 Specia
Cinteză
Populație nerezidentă (parțial rezidentă) cuibăritoare (care
Tipul populaţiei
utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
C.7
suprafaţa adecvată a
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C.8

C.9

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
U1 - nefavorabile – inadecvate
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu VRSF
Stabil
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8- U1
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
sunt
"U1"
nefavorabile – inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A359 Fringilla coelebs
Pagina 258

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.2.

D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Cinteză
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
"0" - este stabilă,

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor de pădure este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, habitatele de pădure, și
tufăriș. În cazul sitului, inclusiv aliniamentul de plopi de pe malul
heleșteielor este favorabil speciei .

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
A.16,
B.15
și
C.9nefavorabiliinadecvați

A125 Fulica atra
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A125 Fulica atra
A.1
Specia
Lișiță
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
45 – 60 de perechi
populaţiei speciei 350 – 450 de indivizi
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 67.000 şi 79.000 de perechi. Atât efectivele, cât şi
mărimea
populaţiei speciei distribuția curentă a speciei sunt constante.
în aria naturală
0 – 0,1%
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută
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A.18

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este mai aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A125 Fulica atra
A.1. Specia
Lișiță
Tipul populaţiei
506 ha
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Nu este cazul
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată 506 ha
a habitatului speciei
B.5
din planul de
management
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15
B.16

anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie
"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;
bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
"0" - stabilă,

"0" - este stabilă

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul.
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A125 Fulica atra
A.1 Specia
Lișiță
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6
suprafeţei
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habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
"FV" - favorabile,
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile,
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu VRSF
=
=
favorabile
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A125 Fulica atra
Lișiță
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
"0" - este stabilă,

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație.
În sit heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale
speciei.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
A.16
nefavorabil
–
inadecvat
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A131 Himantopus himantopus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A131 Himantopus himantopus
Piciorong
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire..
speciilor
Mărimea
40 – 50 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populaţia estimată este de 900-2.000 de perechi.
mărimea
Între 1.500 şi 6.000 de exemplare pot fi observate pe teritoriul
populaţiei speciei țării în timpul pasajelor.
în aria naturală
0–2%
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativ
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de
vedere al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A131 Himantopus himantopus
A.1. Specia
Piciorong
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
B.4 Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Maxim 226, în funcție de practicile piscicole

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută
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calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "X" - necunoscută
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"X" - necunoscută
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este necunoscută
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A131 Himantopus himantopus
A.1 Specia
Piciorong
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
C.4 de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă,

">" - mai mare,

”X” – necunoscute

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
Sub VRSF
=
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabil- rău
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
sunt necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A131 Himantopus himantopus
Piciorong
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.
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
Toți parametrii sunt necunoscuți

A022 Ixobrychus minutus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
15 – 20 perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România se estimează că populația cuibăritoare este cuprinsă
mărimea
între 10.000 și 15.000 perechi.
populaţiei speciei 0 – 0,5%
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
A.6
Mărimea
Nesemnificativă
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

Nu este cazul

15 – 20 perechi

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
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A.15

A.16

A.17

A.18

tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

nu există date privind structura populației
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A022 Ixobrychus minutus
A.1. Specia
Stârc pitic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
224 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
B.4 Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa

Nu este cazul

224 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă
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calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"0" - este stabilă
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A022 Ixobrychus minutus
A.1 Specia
Stârc pitic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

"FV" - favorabile

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
Perspective
viitoare a
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel ca 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
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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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"X" - necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează stufărișul pentru cuibărit și
zonele adiacente pentru hrănire.
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:
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16 și C.9 sunt
necunoscuți
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A459 Larus cachinnans
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A459 Larus cachinnans
Pescăruș pontic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea populaţiei 300 – 400 de indivizi
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea populaţiei
între 2.000 şi 4.000 de perechi. În pasaj pot fi observate
speciei în aria
25.000 – 70.000 de exemplare.
A.5
naturală protejată şi Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
mărimea populaţiei
constante.
naţionale
0–2%
Mărimea populaţiei Nesemnificativă
speciei în aria
naturală protejată
A.6
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată Nu este cazul
a populaţiei estimate
A.7
în planul de
management
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.
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punct de vedere al
populaţiei
Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10 ).
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A459 Larus cachinnans
A.1. Specia
Pescăruș pontic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 460 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 460 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
B.7
suprafeţei adecvate specie
a habitatului speciei
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”=” – aproximativ egal

”0” - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.3.]
este
suficient de mare și
calitatea
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.11]
este
adecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A459 Larus cachinnans
A.1 Specia
Pescăruș pontic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei FV - perspective bune
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
C.7
suprafaţa adecvată a
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C.8
C.9

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - favorabile,

FV - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A459 Larus cachinnans
Pescăruș pontic
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
Specia utilizează habitatele acvatice pentru hrănire, situl
îndeplinind funcții favorabile pentrua aceasta.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul A.16
"U1" - nefavorabilinadecvat
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A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Pescăruș râzător
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
2000 - 4000 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 3.400 şi 8.000 de perechi. În pasaj pot fi observate
populaţiei speciei 100.000 – 300.000 de exemplare.
în aria naturală
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
A.5
protejată şi
creștere.
mărimea
0–2%
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată
[A.3.]
este
aproximativ egală cu
raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei
actuale (A.10 ).

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
A.1. Specia
Pescăruș râzător
Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
802 ha
B.3
speciei în aria naturală
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

protejată
Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei
Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

802 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"x" - necunoscut

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

Pagina 291

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

Starea de conservare din "FV" - favorabilă,
B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
Nu este cazul
conservare din punct de
B.16
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul.
necunoscută din punct
B.17
de vedere al habitatului
speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.3.] este
suficient de mare și
calitatea
habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este
adecvată

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
A.1 Specia
Pescăruș râzător
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
C.4 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - perspective bune

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal,

FV - favorabile,

FV - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF şi
Valoarea actuală a
Perspective
viitoare a
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii sunt
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favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Pescăruș râzător
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
Specia utilizează habitatele acvatice pentru hrănire, situl
îndeplinind funcții favorabile pentrua aceasta.
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
Parametrul
A.16nefavorbil- inadecvat

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A156 Limosa limosa
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A156 Limosa limosa
Sitar de mal
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
A.2
temporală a speciilor protejată pentru odihnă și/sau hrănire..
Mărimea populaţiei 30 – 40 de indivizi
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
A.4
populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea populaţiei
între 40 şi 80 de perechi. În pasaj pot fi observate 2.000 –
speciei în aria
10.000 de exemplare.
A.5
naturală protejată şi Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
mărimea populaţiei
constante.
naţionale
0–2%
Mărimea populaţiei Nesemnificativ
speciei în aria
A.6
naturală protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată
a populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută
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A.17

A.18

Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu se îndeplinesc
condițiile pentru a
evalua
starea
de
conservare a speciei
din punct de vedere al
populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A156 Limosa limosa
A.1. Specia
Sitar de mal
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
B.6 Suprafaţa adecvată Maxim 226 ha, în funcție de lucrările piscicole
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută

"X" - necunoscută

"X" - necunoscută
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habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A156 Limosa limosa
A.1 Specia
Sitar de mal
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
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Raportul dintre
">" - mai mare,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
X – perspective necunoscute
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
Sub VRSF
=
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
necunoscuți
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A156 Limosa limosa
Sitar de mal
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți
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A292 Locustella luscinioides
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A292 Locustella luscinioides
Grelușel de stuf
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor naturală protejată pentru reproducere
Mărimea populaţiei
50 – 60 perechi
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
referitoare la
complete
A.4
populaţia speciei din
aria naturală protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi
mărimea populaţiei
cuprinsă între 40.000 şi 60.000 de perechi. Atât efectivele,
speciei în aria
cât şi distribuția curentă a speciei sunt constante.
A.5
naturală protejată şi
0 – 0,2%
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
Nesemnificativă
speciei în aria
naturală protejată
A.6
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Nu este cazul
populaţiei estimate în
A.7
planul de
management anterior
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

„X” – necunoscută

Nu este cazul

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

nu există date privind structura populației
FV- Favorabilă

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A292 Locustella luscinioides
A.1. Specia
Grelușel de stuf
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa
65 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
B.4 pentru suprafaţa
datelor obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 65 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
apreciere a
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"0" - stabilă

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

”x” – necunoscută

U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Parametrii B.3 și B.11 sunt
Favorbili, dar lipsa datelor din
trecut
fac
imposibilă
calcularea
unei
tendințe
actuale
a
suprafeței
habitatului speciei – B.9
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A292 Locustella luscinioides
A.1 Specia
Grelușel de stuf
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - favorabile
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
C.8 speciei din punct de
vedere al habitatului
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C.9

speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
= (stabil)
La fel cu VRSF
< (sub VRSF)
favorabile
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5) și (C8) sunt
favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A292 Locustella luscinioides
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A.2.

D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Grelușel de stuf
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
”0” – este stabilă

-

Încadrarea speciei în categoria "U1" - nefavorabilă – inadecvată a
stării globale de conservare se datorează impactului potențial mare
al presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc
bazinelor acvatice, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor.
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceași
situația fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor,
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual,
pentru a se genera tendințe relevante.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
B.15
este
nefavorabilinadecvat
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A068 Mergellus albellus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A068 Mergellus albellus
Ferestraș mic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea populaţiei
40 – 50 indivizi
A.3
speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
referitoare la
datelor obținute prin măsurători parțiale;
A.4
populaţia speciei din
aria naturală protejată
În România populația cuibăritoare este estimată a fi
Raportul dintre
cuprinsă între 5 şi 20 de perechi. Iernează 4.000 – 6.000
mărimea populaţiei
de indivizi.
A.5
speciei în aria naturală
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
protejată şi mărimea
constante.
populaţiei naţionale
0–2%
Mărimea populaţiei
Nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6
protejată comparata
cu mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Nu este cazul
populaţiei estimate în
A.7
planul de management
anterior
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei "U1" nefavorabilă - inadecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A068 Mergellus albellus
A.1. Specia
Ferestraș mic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria naturală pentru odihnă și/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
420 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a 420 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a suprafeţei suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7 adecvate a habitatului această specie
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9
"x" - necunoscută
suprafeţei habitatului
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

medie

"0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - este stabilă
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
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șI calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este medie.
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A068 Mergellus albellus
A.1 Specia
Ferestraș mic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5 speciei din punct de FV - perspective bune
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
"0" - stabilă,
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
U1 - nefavorabile - inadecvate
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
C.9
"U1" - nefavorabile - inadecvate,
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
=
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
Parametru C.8 este
nefavorabilinadecvat

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor unt nefavorabileinadecvate
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A068 Mergellus albellus
Ferestraș mic
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
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D.6.

conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
Specia utilizează habitatele acvatice pentru hrănire, în special în
perioada pasajului. Heleșteiele și cursul Dunării îndeplinesc
condiții favorabile pentru specie.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
nefavorabiliinadecvați

A230 Merops apiaster
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A230 Merops apiaster
Prigorie
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
A.2
Statut de prezenţă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

temporală a speciilor

naturală protejată pentru reproducere);

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria
naturală protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

0 - 10 perechi

bune - estimări robuste

În România populația cuibăritoare este estimată a fi
cuprinsă între 200.000 şi 400.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
0 – 0,02%
Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A230 Merops apiaster
B.1. Specia
Prigorie
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
B.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii

802 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

802 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.3.]
este
suficient de mare șI
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen
lung a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A230 Merops apiaster
C.1 Specia
Prigorie
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
C.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
"U1" - nefavorabile - inadecvate,
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"U1" - nefavorabile - inadecvate,
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
Stabil
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8 - nefavorabil inadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A230 Merops apiaster
Prigorie
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
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D.6.

necunoscută
Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează pentru
reproducere malurile de pământ, și se hrănește în special în zone
deschise, chiar și deasupra habitatelor acvatice.

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
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt
nefavorabiliinadecvați

A073 Milvus migrans
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A073 Milvus migrans
Gaie neagră
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
1 – 4 indivizi
A.3
populaţiei speciei
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

În România populația cuibăritoare este estimată ca fiind de
maximum 10 perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în declin.
0–2%

nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu Raportul
dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A073 Milvus migrans
A.1. Specia
Gaie neagră
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
522 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 522 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
șI Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A073 Milvus migrans
A.1 Specia
Gaie neagră
Tipul populaţiei speciei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2.
în aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Tendinţa viitoare a
"≈" - aproximativ egal
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din X – perspective necunoscute
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din U1 - nefavorabile - inadecvate
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
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C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat
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 "U1" nefavorabile – inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A073 Milvus migrans
Gaie neagr
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A.2.

D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în
migrație.Densități însemnate în migrație.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
"0" - este stabilă

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Specia preferă pădurile
bătrâne de foioase de la câmpie şi deal, mai ales arboretele de
luncă (plopi, frasini sau stejari), situate în apropierea apelor
curgătoare sau stătătoare. De asemenea vizitează câmpurile
cultivate şi pajiştile naturale.

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
Toți parametrii sunt "U1" nefavorabilă - inadecvată

A262 Motacilla alba
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
1149 Motacilla alba
Codobaură alba
A.1
Specia
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
20 – 25 perechi

bune - estimări robuste

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
350.000 şi 700.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt constante.
0 – 0,01%

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

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
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A262 Motacilla alba
A.1. Specia
Codobaură alba
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 522 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 522 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
B.7
suprafeţei adecvate specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii aeriene și
a habitatului speciei verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,

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

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.3.] este
suficient de mare și
tendința
actuală
a
suprafeței habitatului
speciei
[B.9]
este
stabilă
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A262 Motacilla alba
A.1 Specia
Codobaură alba
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
C.7
suprafaţa adecvată a
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C.8
C.9

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U1" - nefavorabile - inadecvate

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A262 Motacilla alba
Codobaură alba
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Este o specie foarte adaptabilă, ocupând
teritorii într-o varietate de habitate în apropierea apelor precum
lacuri, râuri, pâraie, canale, estuare și coaste de mare. Poate fi
întâlnită și mai departe de ape, în localități, la ferme de animale, pe
drumuri, aerodromuri, în parcuri, grădini sau în alte locuri unde
găsește sol neacoperit și iarbă scurtă.
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
Parametrul A.16 nefavorabil
inadecvat
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A260 Motacilla flava
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A260 Motacilla flava
Codobatură galbenă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
15 – 20 perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populația din țară a fost estimată la 850.000-1.700.000 de
mărimea
perechi și este în prezent în ușor declin.
populaţiei speciei 0 – 0,01%
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A260 Motacilla flava
A.1. Specia
Codobatură galbenă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
522 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

522 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,

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

"0" - stabilă,
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şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"0" - este stabilă
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.3.]
este
suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9]
este stabilă
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
1151 Motacilla flava
A.1 Specia
Codobatură galbenă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

U1" - nefavorabile - inadecvate

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
= (stabil)
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
Parametrul
C.8
este
nefavorabil- inadecvat

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A260 Motacilla flava
Codobatură galbenă
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia trăiește în habitate deschise, precum
pășuni, fânaţe, terenuri arabile, mlaștini, pășuni în apropierea
apelor sau a stațiilor de epurare; apare și în zonele defrișate, întinse
în arealul nordic al răspândirii. Este frecvent văzută hrănindu-se în
vegetația scundă a malurilor de râuri și în alte zone umede, însă
apare frecvent și în zone xerice.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
A.16
nefavorabil inadecvat

A160 Numenius arquata
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A160 Numenius arquata
Culic mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire..
speciilor
Mărimea
1 – 15 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi de maxim
mărimea
10 perechi. În pasaj pot fi intâlnite 8.000 – 15.000 de
A.5
populaţiei speciei exemplare.
în aria naturală
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
protejată şi
scădere.
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12
A.13

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

0 - 0,1%

Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

Pagina 345

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A160 Numenius arquata
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Culic mare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire..
281 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Variabil, maxim 281 ha (în funcție de lucrările piscicole și
cotele Dunării)

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

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

”x” – necunoscută

"X" - necunoscută

"X" - necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A160 Numenius arquata
A.1 Specia
Culic mare
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
"x" - necunoscută;
"≈" - aproximativ egal,

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă,

">" - mai mare,

”X” – necunoscute

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
Necunoscute

X
X (necunoscute)
(necunoscute)

Necunoscute
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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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
necunoscuți
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A160 Numenius arquata
Culic mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.
Pagina 350

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți

A023 Nycticorax nycticorax
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
5 - 10 perechi
populaţiei speciei
A.3
100 – 110 indivizi
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei

La nivel naţional se regăsește aproape 10% din populaţia
europeană, numărul de perechi cuibăritoare fiind estimat între
4.000 și 8.000, dintre care majoritatea se află în Delta Dunării.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

10 – 15 perechi

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A023 Nycticorax nycticorax
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A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a

Stârc de noapte
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.Populație în reproducere ți densități
însemnate în migrație.
522 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

522 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A023 Nycticorax nycticorax
A.1 Specia
Stârc de noapte
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A.2.

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.Populație în reproducere ți densități
însemnate în migrație.Populație în reproducere ți densități
însemnate în migrație.
"0" - stabilă
"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

"FV" - favorabile

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Bune
Sau sub VRSF
=
=
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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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"X" - necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează stufărișul, arbori și tufe,
pentru cuibărit și zonele adiacente pentru hrănire.
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

A020 Pelecanus crispus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A020 Pelecanus crispus
Pelican creț
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape amenințat
(Near threatened - NT
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
30 – 40 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată la 240-330 de
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

perechi. În timpul migrației efectivele din țara noastră sunt
cuprinse între 900 și 1.800 de indivizi, iar peste iarnă pot să
rămână între 100 și 800 de indivizi.
2 - 5%

Semnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A020 Pelecanus crispus
A.1. Specia
Pelican creț
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 452 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 452 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
suprafeţei adecvate specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii aeriene și
B.7
a habitatului speciei verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie
B.11
speciei în aria
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile ȘI calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este medie.
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A020 Pelecanus crispus
A.1 Specia
Pelican creț
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei U1 - perspective inadecvate
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei U1 - nefavorabile - inadecvate
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei "U1" - nefavorabile - inadecvate,
C.9
în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe
speciei în viitor
termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
nefavorabiliinadecvați
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 inadecvate
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A020 Pelecanus crispus
Pelican creț
A.2. Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă și/sau hrănire
protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării globale
"0" - este stabilă
de conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare necunoscută
D.6. Informaţii suplimentare Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii
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în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice
este stabilă la nivel de sit.Specia preferă habitatele acvatice
dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și estuare.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt nefavorabiliinadecvați

A017 Phalacrocorax carbo
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
1.500 – 2.000 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

bune - estimări robuste

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 12.000
şi 20.000 de perechi. În pasaj se pot observa
între 10.000 și 20.000 de indivizi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
2 - 10% (clasa B)

Semnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"U1" - nefavorabilă – inadecvată

"0" - este stabilă

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A017 Phalacrocorax carbo
A.1. Specia
Cormoran mare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
522 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 522 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

medie

0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

0" - este stabilă

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare și tendința actuală
a suprafeței habitatului speciei
[B.9] este stabile șI calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este medie.
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A017 Phalacrocorax carbo
A.1 Specia
Cormoran mare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
U1 - perspective inadecvate
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
C.7 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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C.8

C.9

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U1 - nefavorabile - inadecvate

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
sunt nefavorabili inadecvați
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 și amenințările
viitoare, vor avea în viitor un
efect mediu asupra speciei
[C.10] ȘI perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt nefavorabile inadecvate
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia preferă habitatele acvatice pentru a se
hrăni.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
nefavorabiliinadecvați
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A393 Phalacrocorax pygmeus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A393 Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran mic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
250 - 300 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populația cuibăritoare din România a fost apreciată la 9.400mărimea
10.500 de perechi, întâlnite preponderent pe apele interioare și
populaţiei speciei în Delta Dunării. În timpul pasajelor se pot observa între 10.000
în aria naturală
și 18.000 de exemplare și iernează un număr de 5.000-20.000
A.5
protejată şi
de exemplare pe teritoriul țării noastre.
mărimea
2 – 3%
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

250 - 300 indivizi

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A393 Phalacrocorax pygmaeus
A.1. Specia
Cormoran mic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
802 ha
B.3 habitatului speciei
în aria naturală
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

802 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

medie

0" - stabilă

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

"0" - stabilă
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tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "U1" - nefavorabilă - inadecvată
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
0" - este stabilă
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile șI calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este medie.

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A393 Phalacrocorax pygmaeus
A.1 Specia
Cormoran mic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2.
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă
"≈" - aproximativ egal,

U1 - perspective inadecvate

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

U1 - nefavorabile - inadecvate

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel ca 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.]
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pe baza matricii:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate
Ambii
parametrii
sunt nefavorabili inadecvați

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
nefavorabile - inadecvate
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A393 Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran mic
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Este o specie de climat cald, care apare în
habitate cu apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în
zonele inundabile sau ferme piscicole.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Cei trei parametrii
sunt nefavorabiliinadecvați

A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Bătăuș
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire..
speciilor
Mărimea
250 - 350 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România efectivele care sunt văzute în timpul pasajelor sunt
mărimea
cuprinse între 35.000 – 100.000 de exemplare
A.5
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în declin.
în aria naturală
0 – 1%
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al populației
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A151 Calidris (Philomachus) pugnax
A.1. Specia
Bătăuș
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
Suprafaţa
281 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată Variabil, maxim 281 ha în funcție de practicile fermei piscicole
a habitatului speciei și a debitului Dunării
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută

"X" - necunoscută

"X" - necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A151 Calidris (Philomachus) pugnax
A.1 Specia
Bătăuș
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
U1 - nefavorabile – inadecvat
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
X
Necunoscute
X (necunoscute)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Bătăuș
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
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D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți

A034 Platalea leucorodia
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A034 Platalea leucorodia
Lopătar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

30 - 35 de indivizi

bune - estimări robuste

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 600 şi 1.200 de perechi. În pasaj se pot observa între
4.000 și 8.000 de indivizi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
0 – 1%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

„X” – necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Nu este cazul
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută

„X” – necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A034 Platalea leucorodia
A.1. Specia
Lopătar
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
240 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 240 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8 Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare

bună (adecvată)

"0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A034 Platalea leucorodia
A.1 Specia
Lopătar
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
C.10
impacturilor asupra amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
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speciei în viitor

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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A034 Platalea leucorodia
Lopătar
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
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D.5.

D.6.

globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
propice pentru această specie.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

A032 Plegadis falcinellus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A032 Plegadis falcinellus
Țigănuș
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
80 – 90 de indivizi

bune - estimări robuste

Populaţia cuibăritoare estimată în România este e 2.000-3.000
de perechi. Specia nu iernează în țara noastră, dar poate fi
observată în timpul migrației cu efective mari, cuprinse între
5.000 și 7.000 de indivizi.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu sunt disponibile date suficiente pentru stabilirea acestor
valori

Nu este cazul
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

"≈" - aproximativ egal

„X” – necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Nu este cazul
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută

„X” – necunoscută

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A032 Plegadis falcinellus
A.1. Specia
Țigănuș
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
227 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 227 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
B.8
suprafaţa adecvată a
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare

bună (adecvată)

"0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A032 Plegadis falcinellus
A.1 Specia
Țigănuș
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
C.10 Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
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impacturilor asupra
speciei în viitor

amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A032 Plegadis falcinellus
Țigănuș
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
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D.5.

D.6.

globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
propice pentru această specie.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
C.9 sunt necunoscuți

A005 Podiceps cristatus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie vulnerabilă
(Vulnerable- V).
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Statut de prezenţă
naturală protejată pentru reproducere);
temporală a speciilor Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea populaţiei 90 – 100 de perechi
speciei în aria
150 – 200 de indivizi
naturală protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea populaţiei
între 15.000 şi 30.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
speciei în aria
naturală protejată şi constante.
mărimea populaţiei
0–1%
naţionale
Mărimea populaţiei Nesemnificativă
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată Nu este cazul
a populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea populaţiei Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
de referinţă pentru
estima populația de referință.
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
Nu este cazul.
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei

Pagina 402

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă – inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este mai aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A005 Podiceps cristatus
A.1. Specia
Corcodel mare
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10
privind tendinţa

506 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

506 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

labă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A005 Podiceps cristatus
A.1 Specia
Corcodel mare
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
"FV" - favorabile,
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile,
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
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D.6.

conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație.
În sit heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale
speciei.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
A.16
nefavorabil – inadecvat

A119 Porzana porzana
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A119 Porzana porzana
Cresteț pestriț
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2
prezenţă
naturală protejată pentru reproducere);
temporală a
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru

0 – 2 perechi

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

În România populația cuibăritoare a fost estimată în baza
cântecelor masculilor şi cuprinde între 500 şi 3.150 de
masculi.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

1 – 5 perechi

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A119 Porzana porzana
A.1. Specia
Cresteț pestriț
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
65 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Nu este cazul
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 65 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
≈" - aproximativ egal,
B.8 suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

medie

"0" - stabilă
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă

”x” – necunoscută

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare este
necunoscută
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A119 Porzana porzana
A.1 Specia
Cresteț pestriț
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a "0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
C.7
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
"FV" - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
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Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
Sub 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A119 Porzana porzana
Cresteț pestriț
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
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D.4.

D.5.

D.6.

Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

"X" - necunoscută

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Crestețul pestriț este o specie caracteristică
zonelor umede, mlăştinoase, care au multă vegetație. Preferă
pentru cuibărit habitate cu apă mică, cu o adâncime de sub 15 cm,
însă necesită pentru hrănire zone în care apa este mai mică de 7 cm
şi este presărată cu tufe de vegetație joasă, fiind totodată şi bogată
în nevertebrate. Preferă aproximativ aceleaşi tipuri de habitat atât
în sezonul de reproducere, cât şi în timpul iernării, regăsindu-se
des în mlaştini sezoniere sau permanente, pe pajişti umede,
marginile canalelor de drenaj, bălți, marginile ierboase ale
lacurilor precum şi pe râuri lent curgătoare.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A16 și
B15, C9 sunt
necunoscuți
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A132 Recurvirostra avosetta
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A132 Recurvirostra avosetta
Ciocântors
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire..
speciilor
Mărimea
60 – 70 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 600 şi 1.800 de perechi. În pasaj, efectivele sunt cuprinse
populaţiei speciei între 1.500 – 6.000 de indivizi.
în aria naturală
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
A.5
protejată şi
constante.
mărimea
2 - 5%
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativ
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al populației
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A132 Recurvirostra avosetta
A.1. Specia
Ciocântors
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Variabil, maxim 226 ha în funcție de practicile piscicole

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută
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Starea de conservare "X" - necunoscută
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"X" - necunoscută
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei sunt
necunoscute

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A132 Recurvirostra avosetta
A.1 Specia
Ciocântors
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
C.4 de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă,

">" - mai mare,

necunoscute

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
necunoscuți
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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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor sunt nefavorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A132 Recurvirostra avosetta
Ciocântors
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.
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:
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Toți parametrii sunt necunoscuți
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A249 Riparia riparia
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A249 Riparia riparia
Lăstun de mal
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
300 – 400 indivizi
populaţiei speciei 0 – 5 perechi cuibăritoare
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Nesemnificativă
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu avem suficiente date pentru stabilirea populației de referință

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

"0" - este stabilă
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A249 Riparia riparia
A.1. Specia
Lăstun de mal
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
802 ha
B.3 habitatului speciei
în aria naturală
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

802 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,
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tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "U1" - nefavorabilă - inadecvată
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
"0" - este stabilă,
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare șI Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A249 Riparia riparia
A.1 Specia
Lăstun de mal
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
C.3 Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

U1 - nefavorabile - inadecvate

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu
Stabil
=
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
Parametrul
C.8
este
nefavorabil- inadecvat

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
"U1" - nefavorabile
– inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A249 Riparia riparia
Lăstun de mal
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează pentru
reproducere malurile de pământ, și se hrănește în special în zone
deschise, deasupra habitatelor acvatice.
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
Toți parametrii sunt
nefavorabili- inadecvați

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A195 Sternula (Sterna) albifrons
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A195 Sternula (Sterna) albifrons
Chiră mica
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
2 – 4 perechi
populaţiei speciei 35 – 40 de indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 200 şi 600 de perechi. În migrație, prin țara noastră trec
populaţiei speciei 1.000 – 3.000 de exemplare
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în declin.
A.5
în aria naturală
protejată şi
0–2%
mărimea
populaţiei
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A195 Sternula (Sterna) albifrons
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Chiră mica
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
278 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Variabil între 5 ha și 55 ha – suprafața de cuibărire pe ostrov, în
funcție de cotele dunării
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal

"x" – necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

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

0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9] este necunoscut și
calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A195 Sternula (Sterna) albifrons
A.1 Specia
Chiră mica
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A195 Sternula (Sterna) albifrons
Chiră mica
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
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D.6.

necunoscută
Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice pentru a se
hrăni și bancurile de nisip pentru cuibărit. În sit, insulele de nisip
create când Dunărea are un nivel redus sunt favorabile pentru
cuibărirea specie.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul B.15 este
nefavoabil- inadecvat

A193 Sterna hirundo
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
A.3
Mărimea
100 – 300 de indivizi
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea

1 – 4 perechi cuibăritoare

bune - estimări robuste

Populaţia estimată din România este de 6.600-6.900 de perechi
cuibăritoare, iar în timpul migrației se pot întâlni efective
cuprinse între 10.000 și 40.000 de indivizi.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

100 – 300 de indivizi
1 – 4 perechi cuibăritoare

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ egală
cu raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A193 Sterna hirundo
A.1. Specia
Chiră de baltă
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
505 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 505 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7 suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,

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

0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9] este necunoscut și
calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A193 Sterna hirundo
A.1 Specia
Chiră de baltă
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
C.7 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice pentru a se
hrăni, în cazul sitului, zona heleșteielor și cursul Dunării sunt
favorabile.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
B.15
este
nefavorabilinadecvat
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A351 Sturnus vulgaris
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A351 Sturnus vulgaris
Graur
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Statut de prezenţă
naturală protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
speciilor
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
100 – 150 de perechi
populaţiei speciei 1.500 – 2.000 indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
mărimea
1.500.000 şi 3.000.000 de perechi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în creștere.
în aria naturală
0 – 0,02 %
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
A.6
în aria naturală
protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

nu există date privind structura populației.
"FV" – favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației
speciei în aria
naturală protejată [A.3.]
nu este mai mică decât
mărimea populației de
referință pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată [A.8.]
sau [A.10.]
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A351 Sturnus vulgaris
A.1. Specia
Graur
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
B.3 Suprafaţa habitatului 522 ha
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată

522 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
specie

"≈" - aproximativ egal

0" - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

bună (adecvată)

"0" - stabilă

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

"0" - stabilă
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tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
B.16
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei

"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria natural
protejată
[B.3.]
este
suficient de mare și tendința
actuală
a
suprafeței
habitatului speciei [B.9]
este stabilă și calitatea
habitatului speciei în aria
natural protejată [B.11] este
adecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A351 Sturnus vulgaris
A.1 Specia
Graur
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
Pagina 449

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

naturală protejată
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă
"≈" - aproximativ egal

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
=
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.]
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• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.]
pe baza matricii:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Toți
parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A351 Sturnus vulgaris
Graur
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată pentru
odihnă și/sau hrănire.
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Graurii preferă zonele antropice urbane sau
suburbane, unde structurile artificiale și copacii le oferă locuri de
cuibărit. Păsările se hrănesc de obicei în zone ierboase, cum ar fi
terenuri agricole, pășuni, terenuri de sport sau aerodromuri, cazuri
în care iarba scurtă face posibilă hrănirea. În afara localităților,
preferă pădurile deschise cu arbori bătrâni și scorburoși.
Capacitatea lor de a se adapta la o mare varietate de habitate le-a
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permis să se disperseze și să se stabilească în diverse locuri din
lume, astfel încât specia este prezentă într-o gamă foarte largă de
habitate, din zone umede de coastă la păduri alpine, unde ajunge la
peste 1.900 m altitudine.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametrii
sunt favorabili

A004 Tachybaptus ruficollis
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A004 Tachybaptus ruficollis
Corcodel mic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea
8 – 10 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei 80 – 90 de indivizi în pasaj
A.3
în aria naturală
protejată
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 6.000 şi 12.000 de perechi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
0 – 0,2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă – inadecvată

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A004 Tachybaptus ruficollis
A.1. Specia
Corcodel mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 226 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7 suprafeţei adecvate această specie
a habitatului speciei
în aria naturală
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"0" - stabilă,

labă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A004 Tachybaptus ruficollis
A.1 Specia
Corcodel mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
"FV" - favorabile,
C.8
speciei din punct de
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C.9

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"FV" - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cuVRSF
=
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A004 Tachybaptus ruficollis
Corcodel mic
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație.
În sit heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale
speciei.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Paramtrul
A.16
nefavorabil
–
inadecvat
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A048 Tadorna tadorna
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A048 Tadorna tadorna
Călifar alb
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
30 - 40 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 300 şi 600 de perechi.
populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
în aria naturală
constante.
A.5
protejată şi
0–2%
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populaţiei.
FV- Favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A048 Tadorna tadorna
A.1. Specia
Călifar alb
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
176 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei

Nu este cazul

176 ha

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.
Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
descris.

” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

bună - adecvată

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

”x” – necunoscută
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Starea de conservare
B.15 din punct de vedere "FV" - favorabilă,
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
B.16
Nu este cazul
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
vaforabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A048 Tadorna tadorna
A.1 Specia
Călifar alb
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5
speciei din punct de
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C.6

C.7

C.8

C.9

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile .
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A048 Tadorna tadorna
Călifar alb
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
Nu este cazul
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează bazinele pentru hrănire sau
odihnă.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametrii
sunt favorabili

Pagina 466

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A166 Tringa glareola
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A166 Tringa glareola
Fluierar de mlaștină
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire..
speciilor
Mărimea
80 – 90 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
0–2%
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea

Pagina 467

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de
vedere al populației

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A166 Tringa glareola
A.1. Specia
Fluierar de mlaștină
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
B.4 Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Variabil, maxim 300 ha în funcție de practicile piscicole și de
cotele Dunării
(226 + bancurile de nisip + canalul)
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal,

"0" – stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută
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calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "X" - necunoscută
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"X" - necunoscută
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este necunoscută
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A166 Tringa glareola
A.1 Specia
Fluierar de mlaștină
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
C.4 de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă,

">" - mai mare,

”X” – necunoscute

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
X
Necunoscute
X (necunoscute)
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:
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii
parametrii
necunoscuți

Pagina 472

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A166 Tringa glareola
Fluierar de mlaștină
A.2. Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării globale
"x" - este necunoscută
de conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare necunoscută
D.6. Informaţii suplimentare Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii
în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice
este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale
apelor pentru hrănire. În anumite perioade, unele din
acumulările permanente sunt golite aproape complet, acestea
constituind zone de hrănire propice pentru această specie.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți
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A162 Tringa totanus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A162 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roși
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire..
speciilor
Mărimea
30 – 40 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 800 şi 2.000 de perechi. În pasaj pot fi observate 5.000 –
populaţiei speciei 15.000 de indivizi
în aria naturală
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt declin
A.5
protejată şi
moderat.
mărimea
0 – 1%
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativ
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

nu există date privind structura populației.
"X" - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al populației ca
favorabilă sau nefavorabilă rea
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A162 Tringa totanus
A.1. Specia
Fluierar cu picioare roși
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire..
naturală protejată
Suprafaţa
226 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
B.4 Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Variabil, maxim 300 ha în funcție de practicile piscicole și de
cotele Dunării
(226 + bancurile de nisip + canalul)l
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

"x" - necunoscută

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

”x” – necunoscută
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calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "X" - necunoscută
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
"X" - necunoscută
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Nu există date
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Necunoscută
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
rea
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A162 Tringa totanus
A.1 Specia
Fluierar cu picioare roși
Statut de protecţie:
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"x" - necunoscută;
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
C.4
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă,

">" - mai mare,

”X” – necunoscute

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
X
Necunoscute
X (necunoscute)
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
Ambii parametrii sunt
necunoscuți

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A162 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roși
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"X" - necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"x" - este necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. Poate utiliza și bancurile de nisip adiacente
ostrovuli Ciocănești (la cotele scăzute ale Dunării), de asemenea
malul canalului, dacă nivelul apei este scăzut. În anumite perioade,
unele din acumulările permanente sunt golite aproape complet,
acestea constituind zone de hrănire propice pentru această specie.
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:
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți

I.2. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DIN
REZERVAȚIA NATURALĂ IV.21 OSTROVUL CIOCĂNEȘTI
A085 Accipiter gentilis
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A085 Accipiter gentilis
Uliu proumbar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
prezenţă
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 1 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor 0 – 1 perechi cuibăritoare
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale

În România efectivele speciei sunt cuprinse între 3.000 şi
8.000 de perechi cuibăritoare.
0 – 0,5 %

nesemnificativ

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

0 – 1 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”x” - necunoscută

x – este necunoscută

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

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
datele existente sunt
insuficiente
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A085 Accipiter gentilis
A.1. Specia
Uliu proumbar
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală rotejată
Suprafaţa
270 ha (aproximativ)
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 270 ha (aproximativ)
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
apreciere a
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
B.7
a habitatului speciei habitatelor.
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată
B.8 a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
”0” - stabilă
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
B.10 privind tendinţa
actuală a suprafeţei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”0” - stabilă

”x” - necunoscută

”0” – este stabilă

"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
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
a speciei
Nu există date suficiente
pentru a putea stabili că starea
de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A085 Accipiter gentilis
A.1 Specia
Uliu proumbar
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală rotejată
"0" - stabilă
Tendinţa viitoare a
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
”FV” – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
C.7
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
”x” – necunoscută
speciei din punct de
C.8
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
”X” – necunoscute
C.9
speciei în viitor
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
C.10 impacturilor asupra
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
speciei în viitor
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8 - necunoscut
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în
viitor
sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A085 Accipiter gentilis
Uliu proumbar
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de
conservare
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.
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D.6.

necunoscută
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametri
sunt necunoscuți

A229 Alcedo atthis
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A229 Alcedo atthis
Pescăraș albastru
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
1- 3 perechi cuibăritoare
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
Medie – date obținute pe baza extrapolării
referitoare la
A.4
populaţia speciei din
aria naturală
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de
management anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei

În România populația cuibăritoare a speciei este apreciată
la 5.500-10.000 de indivizi și este considerată stabilă.
0 – 0,1%

nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

1 – 3 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă
s-a apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a
densității ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal

”0” – stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

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

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

”0” - stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populației
de referință pentru starea
Favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A221 Alcedo atthis
A.1. Specia
Pescăraș albastru
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
506 ha
B.3
habitatului speciei
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13
B.14

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

506 ha

Perimetrul insulei calculând cu o fâșie lată de 20 m pentru
cuibărire și hrănire + suprafața bancului de nisip (la apă
scăzută) împreună cu salicetele din zonă

”≈” – aproximativ egal

”0” – stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

medie

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”0” – stabilă
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globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
B.15
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”x” - necunoscută

”0” – este stabilă

"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
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea
de
conservare
este
necunoscută.
a speciei

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A229 Alcedo atthis
A.1 Specia
Pescăraș albastru
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"0" - stabilă
•
”≈” – aproximativ egal

”FV” – perspective bune
•
•

”0” – stabilă

”≈” – aproximativ egal
•

”FV” - favorabile
•

”FV” - favorabile
•
• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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.]
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• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.]
pe baza matricii:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.] sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A229 Alcedo atthis
Pescăraș albastru
A.2.
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3.
Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4.
Tendinţa stării
”0” – stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5.
Starea globală de
Nu este cazul
conservare
necunoscută
D.6.
Informaţii
Dunărea periodic (mai ales primăvara – la început de vară, dar nu
suplimentare
în fiecare an) inundă pădurile de pe ostrov. Pescărașul albastru
cuibărește în găuri săpate în mal, astfel o creștere puternică a
nivelului apei în perioada de reproducere prin inundarea găurilor
poate cauza distrugerea pontei. Din acest motiv habitatul speciei
este evaluat ca ”imprevizibil” în loc de favorabil.
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:
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
C.9 sunt favorabili

A042 Anser erythropus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A042 Anser erythropus
Gârliță mică
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 1 indivizi accidental în pasaj
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România efectivele de iernare a speciei sunt cuprinse între 20
mărimea
şi 30 de indivizi, iar în pasaj pot fi observați 10 – 30 de indivizi .
A.5
populaţiei speciei 0 – 2%
în aria naturală
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"x" - necunoscut.

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populaţiei.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu
se
îndeplinesc
condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de
vedere al populației ca
favorabilă
sau
nefavorabilă – rea.
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A042 Anser erythropus
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Gârliță mică
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

154 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
rezervația naturală.

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

” ≈” – aproximativ egal

"x" – necunoscută

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Rea

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

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

”x” – necunoscută

"U2" - nefavorabilă - rea

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.3.] este în
mod clar insuficientă de
mare pentru a asigura
supraviețuirea pe termen
lung a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A042 Anser erythropus
A.1 Specia
Gârliță mică
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
C.3
"0" - stabilă
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
"≈" - aproximativ egal,
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5 speciei din punct de U2 - perspective rele
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
"0" - stabilă,
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
U2 - nefavorabile - rele
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
C.9
"U2" - nefavorabile - rele,
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
=
=
Inadecvat
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
sunt în stare rea
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor
sunt nefavorabile- rele

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A042 Anser erythropuss
Gârliță mică
A.2. Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U2" - nefavorabilă - rea,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
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necunoscută
Informaţii
suplimentare

D.6.

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele
piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

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

Parametrul B.15 și C.9 sunt
itr-o stare de conservare
nefavorabilă- rea

A090 Aquila clanga
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A090 Aquila clanga
Acvila țipătoare mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,

A.2

A.3

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală

Conform listei IUCN este încadrată ca specie vulnerabilă
(Vulnerable - V).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
0 – 1 indivizi în pasaj
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

În România efectivele în timpul pasajului sunt estimate între 30 –
80 de exempare. Se poate estima între 10 – 20 de exemplare care
iernează.
0–2%

nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală
protejată
[A.3.]
este
aproximativ egală cu Raportul dintre
mărimea populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A090 Aquila clanga
A.1. Specia
Acvila țipătoare mare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip
habitatului speciei
și salicetele pentru hrănire)
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip
a habitatului speciei și salicetele pentru hrănire)
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
B.8 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare ȘI Calitatea
habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supraviețuirea
pe termen lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A090 Aquila clanga
A.1 Specia
Acvila țipătoare mare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria naturală pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
protejată
Tendinţa viitoare a
"≈" - aproximativ egal
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
C.4
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei
X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
U1 - nefavorabile - inadecvate
C.8
din punct de vedere al
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C.9

habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat
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 "U1" nefavorabile – inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A090 Aquila clanga
Acvila țipătoare mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

speciei în aria
naturală protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

pentru odihnă și/sau hrănire. Densități însemnate în migrație.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
"0" - este stabilă

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Acvila țipătoare mare este o
specie caracteristică zonelor împădurite, cu altitudine joasă, situate
în apropierea zonelor umede. Spre deosebire de acvila țipătoare
mică manifestă o preferință clară în toate anotimpurile pentru
prezența în proximitate a apelor sau a zonelor umede, chiar a celor
antropizate.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
"U1" - nefavorabilă
- inadecvată

A0218 Athene noctua
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A218 Athene noctua
A.1
Specia
Cucuvea
Statut de protecţie:
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A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de

1.
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, privind conservarea
păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
0 - 1 perechi cuibăritoare (Pădurile dense, vegetația
densă (salicet) și bancurile de nisip nu sunt habitate
preferate de această specie, cucuveaua nu are habitat
adecvat pe Ostrovul Ciocănești).
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau
fără măsurători prin eșantionare;

Populația din România se estimează la 15.000 –
40.000 de perechi cuibăritoare.
0%

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

0 – 1 perechi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au
fost utilizate observațiile pe teren privind efectivele
speciei, suprafața habitatelor specifice speciei și
capacitatea de suport a acestora.
”≈” – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a
se estima magnitudinea tendinței actuale.
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A221 Athene noctua
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
B.8 a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12
calităţii habitatului

Cucuvea
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

801 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

801 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
Tendinţa
[B.12.]
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de
vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient
de mare iar tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei [B.9] este
stabile. Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supraviețuirea pe
termen lung a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A221 Athene noctua
A.1 Specia
Cucuvea
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a "0" - stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
C.7
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
FV - favorabile
C.9 speciei în viitor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel ca 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A221 Athene noctua
Cucuvea
A.2.
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3.
Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4.
Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5.
Starea globală de
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D.6.

conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9. sunt
favorabili

A221 Asio otus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A221 Asio otus
Ciuf de pădure
Statut de protecţie:
1. Legea
407/2006, cu modificările și
completările ulterioare
2. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC
A.1
Specia
3. Convenția de la Berna, privind conservarea
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din
Europa - Anexa II
4. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu
specii sălbatice de faună si floră pe cale de
dispariţie (CITES) – Anexa II
Statut de prezenţă
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
0 – 1 perechi cuibăritoare
A.3
speciei în aria naturală
protejată
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau
fără măsurători prin eșantionare;

În România populația cuibăritoare este estimată la
8.000 – 30.000 perechi.
0 – 0,1%

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

1 -2 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea
favorabilă s-a apreciat pe baza suprafeței habitatelor
adecvate și a densității ideale a speciei
”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a
se estima magnitudinea tendinței actuale.
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei

Nu există date privind structura populației
”x” - necunoscută

x – este necunoscută

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili
Starea de conservare
că starea de conservare din punct de vedere al
necunoscută din punct de populației speciei nu este în nici într-un caz
vedere al populaţiei
favorabilă.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu
există
date
suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A221 Asio otus
A.1. Specia
Ciuf de pădure
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
habitatului speciei
salicet pentru hrănire)
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
B.5 reevaluată a
protejată se face pentru prima dată
habitatului speciei
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
salicet pentru hrănire)

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

medie

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”0” - stabilă

”x” - necunoscută
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punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”0” – este stabilă

"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
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
Favorabilă
inadecvată
rea
Nu
sunt
date
suficiente pentru a
evalua starea de
conservare

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A221 Asio otus
A.1 Specia
Ciuf de pădure
Tipul populaţiei speciei Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. în aria naturală
protejată
"0" - stabilă
Tendinţa viitoare a
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
C.4
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

”FV” – perspective bune

”0” – stabilă

”≈” – aproximativ egal

”x” – necunoscută

”X” – necunoscute

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
necunoscut
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele pe
termen lung sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A221 Asio otus
Ciuf de pădure
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare a
speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de
conservare a
speciei
D.5. Starea globală de
"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de
conservare
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.
necunoscută
D.6. Informaţii
Dunărea periodic (mai ales primăvara – la început de vară, dar nu
suplimentare
în fiecare an) inundă pădurile de pe ostrov. Ciuful de pădure se
hrănește cu rozătoare pe care le prinde pe sol. Nu cunoaștem
efectele inundării pădurilor asupra bazei de hrană a ciufului și
asupra supraviețuirii pontei, dacă acest fenomen se produce în
perioada de reproducere.
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
Toți
parametri
sunt necunoscuți

A087 Buteo buteo
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A087 Buteo buteo
Șorecar comun
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 1 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
referitoare la
obținute prin măsurători parțiale;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populația din România este evaluată la 20.000- 50.000 de perechi
mărimea
şi este considerată stabilă.
populaţiei speciei 0 – 0,005%
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

0 - 1 perechi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

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

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A087 Buteo buteo
A.1. Specia
Șorecar comun
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 483 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
B.4
pentru suprafaţa
obţinute prin măsurători parţiale
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată

483 ha

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
necesare acestei specii pentru tipul populației descris (cuibărit +
hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

"0" - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

bună (adecvată)

"0" - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
B.16
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare iar
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile. Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru
supraviețuirea
pe
termen lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A087 Buteo buteo
A.1 Specia
Șorecar comun
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
C.4 Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

FV - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
=
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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Favorabilă

Nefavorabile inadecvată

Nefavorabilă - rele

Necunoscută

Ambii parametrii
(C5 și C8) sunt
favorabili.
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Ambii
parametrii sunt
favorabili
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
8A087 Buteo buteo
Șorecar comun
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
suplimentare
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.
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
Toți
cei
parametrii
favorabili

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

trei
sunt

A224 Caprimulgus europaeus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A224 Caprimulgus europaeus
Caprimulg
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
prezenţă
pentru odihnă și/sau hrănire.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 2 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eșantionare;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată la 3.000 –
mărimea
15.000 perechi.
populaţiei speciei 0 – 0,1%
A.5
în aria naturală
protejată şi
mărimea
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

0 – 2 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”x” - necunoscută

x – este necunoscută

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

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A224 Caprimulgus europaeus
A.1. Specia
Caprimulg
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13
B.14

Suprafaţa habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
salicet pentru hrănire)
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
salicet pentru hrănire)

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

medie

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”0” - stabilă
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globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
B.16
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei

”x” - necunoscută

”0” – este stabilă

"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
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare este
necunoscută

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A224 Caprimulgus europaeus
A.1 Specia
Caprimulg
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
”x” – necunoscută
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”x” – necunoscut
C.4 mărimea populaţiei
de referinţă pentru
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

X – perspective necunoscute

”0” - stabilă

”=” – aproximativ egal

”x” – necunoscută

”X” – necunoscute

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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
evaluați
ca necunoscuți

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele de viitor
ale speciei sunt
necunoscute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A224 Caprimulgus europaeus
Caprimulg
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”x” – necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
"X" - starea globală de conservare este necunoscută dar nu este în
conservare
nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă – inadecvată sau
necunoscută
nefavorabilă -rea);
D.6. Informaţii
Dunărea periodic (mai ales primăvara – la început de vară, dar nu
suplimentare
în fiecare an) inundă pădurile de pe ostrov. Caprimulgul cuibărind
pe sol, o creștere puternică a nivelului apei în perioada de
reproducere poate cauza distrugerea pontei. Din acest motiv
habitatul speciei este evaluat ca ”imprevizibil” în loc de favorabil.
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.]
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o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricii:
Nefavorabilă –
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametri
sunt necunoscuți

A136 Charadrius dubius
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A136 Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Mărimea
3 – 5 perechi
populaţiei speciei 10 – 40 de indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populația din România este evaluată la 3.000- 6.000 de perechi
mărimea
şi este considerată stabilă.
A.5
populaţiei speciei 0 – 2 %
în aria naturală
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă
pentru
starea
favorabilă
şi
mărimea
populaţiei actuale (A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A136 Charadrius dubius
A.1. Specia
Prundăraș gulerat mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Suprafaţa
55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de cotele
habitatului speciei
Dunării)
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de cotele
a habitatului speciei Dunării)
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"x" – necunoscută
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
B.10 privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
actuală a suprafeţei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9] este necunoscut și
calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
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este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A136 Charadrius dubius
A.1 Specia
Prundăraș gulerat mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile
C.9
speciei în viitor
Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
C.10 impacturilor asupra amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
speciei în viitor
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
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pe termen lung a speciei;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A136 Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mic
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
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D.5.

D.6.

globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei
specii în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor
și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice
este stabilă la nivel de sit. Specie de coastă, poate fi găsită pe
țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul apelor încet curgătoare sau pe
malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în special în timpul migrației.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
B.15 este nefavorabil –
inadecvat

A198 Chlidonias leucopterus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiță cu aripi albe
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
A.1
Specia
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
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A.2
A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de
management anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale

Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
10 – 30 indivizi

Medie – date obținute pe baza extrapolării

Populația din România este evaluată la 100 - 300 de
perechi cuibăritoare.
2-5 %

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă
s-a apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a
densității ideale a speciei

”x” - necunoscut
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”X” – necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu
există
date
suficiente

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A198 Chlidonias leucopterus
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
B.8 a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12
calităţii habitatului

Chirighiță cu aripi albe
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil în
funcție de cotele fluviului)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil în
funcție de cotele fluviului)

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

bună

necunoscută

“x” – necunosctă

Pagina 547

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

”x” - necunoscută

”0” - stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (satbilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu există date
suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor 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
A198 Chlidonias leucopterus
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Chirighiță cu aripi albe
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
”x” – necunoscută
”x” - necunoscut

X – perspective necunoscute

”0” – stabilă

”≈” – aproximativ egal

”x” – necunoscută

”X” – necunoscute

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
Necunoscut
Necunoscut
Necunoscut
Necunoscut
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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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri sunt
necunoscuți
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunsocute

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiță cu aripi albe
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.4. Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare a speciei
D.5. Tendinţa stării
”x” – necunoscută
globale de
conservare a speciei
D.6. Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare
necunoscută
D.7. Informaţii
"X" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de
suplimentare
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii
sunt necunoscuți

A231 Coracias garrulus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A231 Coracias garrulus
Dumbrăveancă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
Populaţie cuibăritoare nerezidentă
prezenţă
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 1 perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Efectivul estimat în țara noastră este de 4.600 – 65.000
mărimea
perechi
A.5
populaţiei speciei 0%
în aria naturală
Pagina 551

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa

Nesemnificativ

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

0 perechi

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal (specia nu are habitat în rezervație,
VRSF este la fel 0)

”0” – stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”U2” – nefavorabilă - rea

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Specia este absentă în sit

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A231 Coracias garrulus
A.1. Specia
Dumbrăveancă
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
B.8 a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Specia este absentă în rezervație

0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
rezervația naturală.)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
rezervația naturală.)

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

≈" - aproximativ egal (0)

"0" - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Rea (inexistentă)

"0" - stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

”U2” – nefavorabilă - rea

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Specia nu are
habitat în aria
protejată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A231 Coracias garrulus
A.1 Specia
Dumbrăveancă
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație absentă

"0" - stabilă
Nu este cazul

U1 – perspective rele

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

"U2” – nefavorabile - rele

”U2” – nefavorabile - rele

Nu este cazul

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
Sub VRSF
=
=
rele
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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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametri
sunt rele
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt nefavorabile - rele
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A231 Coracias garrulus
Dumbrăveancă
A.2. Tipul populaţiei
Populație absentă
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”U2” – nefavorabilă - rea
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
Nu este cazul
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Specia nu are habitat în sit. Prezența sa pe lista de specii a
suplimentare
rezervației indică date eronate, îndoielnice din trecutul îndepărtat.
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.]
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o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricii:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametrii
sunt
nefavorabili- răi

A350 Corvus corax
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A350 Corvus corax
Corb
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare
3. Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
prezenţă
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 1 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor Medie – date obținute pe baza extrapolării
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Pentru România, populaţia estimată este de 27.000-55.000 de
mărimea
perechi cuibăritoare.
A.5
populaţiei speciei 0 – 0,01%
în aria naturală
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

0 – 1 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”x” - necunoscută

x – este necunoscută

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

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu
există
date
suficiente

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A350 Corvus corax
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală rotejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
B.8 a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12
calităţii habitatului

Corb
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

270 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

270 ha

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

medie

”0” - stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”0” - stabilă

”x” - necunoscută

”0” – este stabilă

"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
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare
este necunoscută
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A350 Corvus corax
A.1 Specia
Corb
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

"0" - stabilă
”≈” – aproximativ egal

”FV” – perspective bune

”0” – stabilă

”≈” – aproximativ egal

”x” – necunoscută

”X” – necunoscute

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
=
=
Bune

Pagina 563

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

Matricea 5) Perpectivele 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.5
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A350 Corvus corax
Corb
A.2.
Tipul populaţiei speciei Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
în aria naturală
protejată
D.4.
Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare a speciei
D.5.
Tendinţa stării globale
”0” – este stabilă
de conservare a speciei
D.6.
Starea globală de
"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală
conservare necunoscută de conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.
D.7.
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:

Pagina 564

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Toți cei trei
parametrii sunt
necunoscuți

A237 Dendrocopus major
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A237 Dendrocopus major
Ciocănitoare pestriță mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
prezenţă
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
4-8 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor Medie – date obținute pe baza extrapolării
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Pentru România, populaţia estimată este de 300.000-500.000
mărimea
de perechi cuibăritoare.
A.5
populaţiei speciei 0 – 0,01 %
în aria naturală
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

4-8 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

”0” - stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
- Rea
Mărimea populației speciei în aria naturală
protejată [A.3.] nu este mai mică decât
mărimea populației de referință pentru
starea Favorabilă în aria naturală protejată
[A.8.] sau [A.10.]
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A237 Dendrocopus major
A.1. Specia
Ciocăniță pestriță mare
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală rotejată
Suprafaţa habitatului 245 ha (pădurile de pe ostrov)
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată
B.5
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 245 ha (pădurile de pe ostrov)
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
apreciere a suprafeţei în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
B.7 adecvate a habitatului fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
speciei în aria
habitatelor.
naturală protejată
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
”0” - stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
Bună (adecvată)
B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a
”0” - stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

”0” – este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului
speciei în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creștere
ȘI Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supraviețuirea pe
termen lung a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A237 Dendrocopus major
A.1 Specia
Ciocăniță pestriță mare
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
"0" - stabilă
Tendinţa viitoare a
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
”FV” – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
C.7
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
”FV” - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
”FV” - favorabile
C.9
speciei în viitor
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
C.10 impacturilor asupra
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
speciei în viitor
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
perspectivele pe termen
lung ale speciei sunt
favorabile

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A237 Dendrocopus major
Ciocăniță pestriță mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” - stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
conservare
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D.6.

necunoscută
Informaţii
suplimentare

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametri
sunt favorabili

A240 Dendrocopos minor
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A240 Dendrocopos minor
Ciocănitoare pestriță mică
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
prezenţă
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
2 -8 perechi cuibăritoare
A.3
populaţiei speciei
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea

Medie – date obținute pe baza extrapolării

Pentru România, populaţia estimată este de 15.000-600.000
de perechi cuibăritoare
0 – 0,1 %

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”X” – necunoscută

x – este necunoscută

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că
starea de conservare din punct de vedere al populației speciei
nu este în nici într-un caz favorabilă.
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] nu este
mai mică decât mărimea
populației de referință
pentru starea Favorabilă
în aria naturală protejată
[A.8.] sau [A.10.]

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A240 Dendrocopos minor
A.1. Specia
Ciocănitoare pestriță mică
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
245 ha (210 ha pădurea de pe ostrov + 35 ha salicet)
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
reevaluată a
protejată se face pentru prima dată
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 245 ha (210 ha pădurea de pe ostrov + 35 ha salicet)
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
B.7 apreciere a
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al

habitatelor

”X” - necunoscut

”0” – stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Bună (adecvată)

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

”0” – este stabilă

Nu este cazul.
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habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creștere ȘI
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A240 Dendrocopos minor
A.1 Specia
Ciocănitoare pestriță mică
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală rotejată
Tendinţa viitoare a
”x” – necunoscută
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”x” – necunoscut
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a ”0” – stabilă
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C.7

C.8

C.9

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

”x” – necunoscută

”FV” - favorabile

”FV” - favorabile
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8 este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi,
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respectiv
presiunile actuale și
amenințările viitoare,
nu vor avea în viitor un
efect semnificativ
asupra speciei [C.10]
ȘI
viabilitatea
pe
termen lung a speciei
[C.13] este asigurată
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A240 Dendrocopos minor
Ciocănitoare pestriță mică
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
Nu este cazul
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
Nu este cazul
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
suplimentare
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.
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

Toți cei trei
parametrii sunt
favorabili

A511 Falco cherrug
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
8709 Falco cherrug
Șoim dunărean
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie în pericol
(Endangered - EN).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
0 – 1 indivizi în pasaj
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
referitoare la
obținute prin măsurători parțiale;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Pentru România, populaţia estimată este de 6 - 10 de perechi
mărimea
cuibăritoare. În pasaj pot fi observate 40 – 60 exemplare.
populaţiei speciei
A.5
în aria naturală
0–2%
protejată şi
mărimea
populaţiei

Pagina 580

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu Raportul
dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A511 Falco cherrug
A.1. Specia
Șoim dunărean
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2.
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip
și salicetele pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip
și salicetele pentru hrănire)

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Rea

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Calitatea habitatului din sit
este nefavorabilă acestei
specii
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A511 Falco cherrug
A.1 Specia
Șoim dunărean
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
C.3 Tendinţa viitoare a
"≈" - aproximativ egal
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

U1 - nefavorabile - inadecvate

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
Necunoscute
= (stabil)
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:
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Favorabile

Nefavorabile inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
"U1" - nefavorabile
– inadecvate.

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A511 Falco cherrug
Șoim dunărean
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Şoimul dunărean este un
prădător specific zonelor întinse şi deschise, precum stepele,
câmpurile agricole sau platourile montane. Cuibăreşte în zone
semideschise, de silvostepă. În cazul populațiilor din est, păsările
pot cuibări în semidesert sau în regiuni muntoase, până la altitudini
de 4.700 m. În România cuibărea în trecut pe arbori bătrâni,
solitari sau în pădurile din luncile Dunării; recent a fost găsit
Pagina 586

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

cuibărind pe stâncăriile munților Măcin din Dobrogea. În prezent
toate perechile care se cunosc cuibăresc în cuiburile abandonate
ale corvidelor (corb în special), de pe stâlpii electrici de înaltă
tensiune din zone agricole de câmpie.
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
Toți parametrii sunt "U1" nefavorabilă - inadecvată

A103 Falco peregrinus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A103 Falco peregrinus
Șoim călător
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea populaţiei 0 – 1 indivizi
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
A.4
referitoare la
datelor obținute prin măsurători parțiale;
populaţia speciei
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12
A.13

din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

Pentru România, populaţia estimată este de 135-200 de perechi
cuibăritoare.
0 – 0,5 %

nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
Raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A103 Falco peregrinus
A.1. Specia
Șoim călător
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A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12
B.13

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip
și salicetele pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip
și salicetele pentru hrănire)

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

medie

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
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B.14

B.15

B.16

B.17

privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
șI Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A103 Falco peregrinus
A.1 Specia
Șoim călător
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"≈" - aproximativ egal
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei U1 - nefavorabile - inadecvate
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei "U1" - nefavorabile - inadecvate,
C.9
în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe
speciei în viitor
termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
inadecvat
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 "U1" nefavorabile – inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A103 Falco peregrinus
Șoim călător
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
naturală protejată
Densități însemnate în migrație.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
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D.6.

Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei
specii în timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Este o specie caracteristică
zonelor deschise, stâncoase, din tundră, păşunilor sau stepelor cu
pâlcuri de pădure şi coaste marine. Poate fi întâlnit până la o
altitudine de 4.000 m.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
"U1" - nefavorabilă
- inadecvată

A099 Falco subbuteo
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A099 Falco subbuteo
Șoimul rândunelelor
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
A.3
Mărimea
1 – 2 perechi cuibăritoare
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

Efectivul estimat în țara noastră este de 5.000-12.000 de perechi
cuibăritoare.
0 – 0,05%

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

0 - 1 perechi

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
1040 Falco subbuteo
A.1. Specia
Șoimul rândunelelor
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 250 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
B.4 pentru suprafaţa
obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 250 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria
apreciere a
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii
suprafeţei adecvate aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea
B.7
a habitatului speciei indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
în aria naturală
necesare acestei specii pentru tipul populației descris (cuibărit +
hrănire).
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului bună (adecvată)
B.11
speciei în aria
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare iar tendința
actuală a suprafeței habitatului
speciei [B.9] este stabile. Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A099 Falco subbuteo
A.1 Specia
Șoimul rândunelelor
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei FV - perspective bune
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei FV - favorabile
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei FV - favorabile
C.9
în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe
speciei în viitor
termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
=
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5 și C8) sunt
favorabili.
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile

Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A099 Falco subbuteo
Șoimul rândunelelor
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
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D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A095 Falco naumanni
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
1036 Falco naumanni
Vânturel mic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire (Specie accidentală)
speciilor
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

0 - 1 indivizi

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

Pentru România, populaţia estimată este de 0 - 3 de perechi
cuibăritoare.
0–2%

nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ egală
cu Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A095 Falco naumanni
A.1. Specia
Vânturel mic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
Suprafaţa
rezervația naturală.
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
801 ha
protejată
B.4

B.5

B.6

B.7

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
rezervația naturală.

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

Pagina 604

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Rea

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Calitatea habitatului din sit
este nefavorabilă acestei
specii
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A095 Falco naumanni
A.1 Specia
Vânturel mic
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"≈" - aproximativ egal
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei U1 - nefavorabile - inadecvate
C.8
din punct de vedere
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C.9

al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
valoarea VRSF
Tendinţă
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
inadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
"U1" - nefavorabile
– inadecvate.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A095 Falco naumanni
Vânturel mic
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A.2.

D.3.
D.4.
D.5.
D.6.

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Starea globală de
conservare a speciei
Tendinţa stării globale
de conservare a speciei
Starea globală de
conservare necunoscută
Informaţii suplimentare

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
"0" - este stabilă
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii
în timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Preferă terenuri deschise,
aride, cu multe insecte, din zonele cu climat cald, evitând
umiditatea şi zonele cu vegetație bogată. Cuibăreşte în zone
deşertice sau semideşertice, în stepe sau câmpii, adesea în
apropierea localităților sau a construcțiilor. De asemenea, poate
fi observat cuibărind în zone stâncoase. În România
frecventează zonele cu stâncării sau maluri abrupte din regiuni
cu zone deschise şi întinse extracarpatice.

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
Toți parametrii sunt "U1"
nefavorabilă
inadecvată

A123 Gallinula chloropus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A123 Gallinula chloropus
A.1
Specia
Găinușa de baltă
Statut de protecţie:
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
5 – 10 perechi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 31.000 şi 39.000 de perechi. Atât efectivele, cât şi
populaţiei speciei distribuția curentă a speciei sunt stabile.
în aria naturală
0 – 0,5%
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
5 – 10 perechi
populaţiei de
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației
”X” – necunoscută

”0” – este stabilă
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A.18

al populaţiei
speciei
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu
există
date
suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A123 Gallinula chloropus
A.1. Specia
Găinușa de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
506 ha
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 506 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
B.7 apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al

≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

Adecvată

"0" - stabilă
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă

Nu este cazul.
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habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare iar
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă. Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe
termen lung a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A123 Gallinula chloropus
A.1 Specia
Găinușa de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
Nu este cazul
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
Fv – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
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suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
C.9
speciei în viitor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

FV - favorabile
Nu este cazul

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel ca şi 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A123 Gallinula chloropus
Găinușa de baltă
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”FV” – favorabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Găinușa de baltă poate fi întâlnită într-o
varietate de zone cu ape liniștite în care există vegetație abundentă.
Preferă râurile, iazurile, lacurile, canalele şi mlaştinile adiacente
pădurilor sau care au vegetație înaltă în apropiere. Evită în general
locurile expuse, lacurile oligotrofe sau saline, însă în timpul
migrației poate fi observată şi pe pajişti, chiar şi departe de apă.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și
C.9.
sunt
favorabili
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A189 Gelochelidon nilotica
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A189 Gelochelidon nilotica
Pescăriță râzătoare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
prezenţă
pentru odihnă și/sau hrănire.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
0 – 2 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor Medie – date obținute pe baza extrapolării
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Efectivul estimat în țara noastră este de 5 – 10 de perechi
mărimea
cuibăritoare și 300 – 1000 de indiviz în pasaj.
populaţiei speciei 0 – 1%
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
nesemnificativă
populaţiei speciei
A.6
în aria naturală
protejată
comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima populația de referință.

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”<” – mai mic

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date privind structura populației
”U1” – nefavorabilă -inadecvată

x – este necunoscută

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 populației speciei
în aria naturală protejată
este mai mică decât
populația de referință
pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată (A.8
sau A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A189 Gelochelidon nilotica
A.1. Specia
Pescăriță râzătoare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
B.3
habitatului speciei
de nisip pentru odihnă/cuibărire, 218 - 238 ha apa Dunării
Pagina 618

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13
B.14

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

pentru hrănire)
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
de nisip pentru odihnă, 218 - 238 ha apa Dunării pentru
hrănire)
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

“x” – necunosctă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

medie

“x” – necunosctă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută
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globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
B.15
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”x” – necunoscută

”x” - necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu sunt îndeplinite
condițiile pentru a
evalua starea de
conservare a speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A189 Gelochelidon nilotica
A.1 Specia
Pescăriță râzătoare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2.
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

”x” – necunoscută
”<” – mai mic

”U1” – inadecvate

”0” - stabilă

”≈” – aproximativ egal

”x” – necunoscută

”X” – necunoscute

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Sub VRSF
= stabil
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:
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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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.5 este
inadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei din punct
de vedere al habitatului sunt
necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A189 Gelochelidon nilotica
Pescăriță râzătoare
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.4. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.5. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.6. Starea globală de
Nu este cazul
conservare
necunoscută
D.7. Informaţii
Habitatul speciei (bancurile de nisip) din cauza fluctuații mari a
suplimentare
Dunării este foarte impredictibilă. De obicei bancurile de nisip
sunt disponibile începând din luna iunie, și suprafața lor crește cu
timpul până octombrie. Însă pot fi ani excepționali, când debitul
Dunării crește, inundă bancurile de nisip și distruge ponte speciilor
cuibăritoare.
Pe termen lung succesiunea naturală (sălcii, plop canadian, alte
specii invazive alohtone) afectează bancurile de nisip din punctul
de vedere al speciilor de păsări cuibăritoare pe sol.
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
A.16
este inadecvat

A130 Haematopus ostralegus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A130 Haematopus ostraleus
Scoicar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Mărimea
0 – 3 perechi
populaţiei speciei 5 – 20 de indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
între 5 şi 150 de perechi. Atât efectivele, cât şi distribuția
curentă a speciei sunt în declin.
0–2%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei
de
referinţă
pentru
starea
favorabilă
şi
mărimea
populaţiei actuale (A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A130 Haematopus ostraleus
A.1. Specia
Scoicar
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Suprafaţa
55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de cotele
habitatului speciei
Dunării)
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de cotele
a habitatului speciei Dunării)
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"x" – necunoscută
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
B.10 privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
actuală a suprafeţei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare dar tendința
actuală a suprafeței habitatului speciei
[B.9] este necunoscut și calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung a speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A130 Haematopus ostraleus
A.1 Specia
Scoicar
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
"FV" - favorabile
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A130 Haematopus ostraleus
Scoicar
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
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D.5.

D.6.

conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu
vegetație rară, pe terase uscate de nisip și nămol, pe bănci de nisip,
dune, în mlaștini sărate, sărături, lagune de apă dulce, estuare,
delte, pe lacuri, râuri și mlaștini.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
B.15
este
nefavorabilinadecvat

A340 Larus excubitor - Specia este absentă in sit.
Conform Ordinului 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de
management ale ariilor naturale protejate, Subcapitolul 6.1.
"Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată pentru:
........
- speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;

A180 Larus genei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A180 Larus genei
A.1
Specia
Pescăruș rozalb
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
0 - 2 de indivizi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
0–2%
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nu este cazul
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din

populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

"0" - este stabilă,
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A.18

punct de vedere
al populaţiei
speciei
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale (A.10 ).
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A180 Larus genei
A.1. Specia
Pescăruș rozalb
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
habitatului speciei
nisip pentru odihnă, 218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5
din planul de
management
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15
B.16

anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"x" - necunoscut

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.3.] este
suficient de mare și
calitatea
habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este
adecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A140 Larus genei
A.1 Specia
Pescăruș rozalb
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - perspective bune

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal,

FV - favorabile,

FV - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele
impacturi,
respectiv presiunile actuale
și amenințările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10] ȘI perspectivele
speciei în viitor [C.9.] sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A180 Larus genei
Pescăruș rozalb
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
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

Toți parametrii
sunt favorabili

A176 Larus melanocephalus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A176 Larus melanocephalus
Pescăruș cu cap negru
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
0 - 10 de indivizi în pasaj
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România numărul estimat este de 50-300 de perechi
mărimea
cuibăritoare, iar în timpul migrației populația poate ajunge și la
populaţiei speciei 15.000-50.000 de indivizi.
A.5
în aria naturală
protejată şi
0 – 0,1%
mărimea
populaţiei
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Pagina 639

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

nu există date privind structura populației.
"FV" – favorabilă,

"0" - este stabilă,

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 populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10 ).
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A176 Larus melanocephalus
A.1. Specia
Pescăruș cu cap negru
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A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria naturală pentru odihnă și/sau hrănire
protejată
238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
Suprafaţa habitatului
de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru
speciei în aria naturală
hrănire)
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată
planul de management
anterior
238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
Suprafaţa adecvată a
de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru
habitatului speciei în
hrănire)
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"x" - necunoscut

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.3.]
este
suficient de mare și
calitatea
habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este
adecvată
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A176 Larus melanocephalus
A.1 Specia
Pescăruș cu cap negru
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire
"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal,

FV - perspective bune

"0" - stabilă,

"≈" - aproximativ egal,

FV - favorabile,

FV - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei; Este o specie
caracteristică zonelor umede, deschise, lagunare și de
coastă. Se adaptează ușor la diferite tipuri de habitat; în
migraţie apare în zone umede, lacuri, zone lagunare și de
coastă, dar și în zone agricole și pășuni. Este foarte gregar,
în special în timpul migrațiilor și al iernării. Este o specie
de coastă, foarte rar fiind văzută în largul mărilor.

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A176 Larus melanocephalus
Pescăruș cu cap negru
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.1. Starea globală de
"FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.2. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.3. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.4. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
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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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametrii
sunt favorabili

A182 Larus canus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A182 Larus canus
Pescăruș sur
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
10 - 100 de indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5
Raportul dintre
În România numărul estimat este de 15.000 – 30.000 de
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

exemplare în pasaj.
0 – 0,1 %

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A182 Larus canus
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Pescăruș sur
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării:
5 - 55 bancurile de nisip pentru odihnă, 218 - 238 ha apa
Dunării pentru hrănire)
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

"x" - necunoscut

"x" - necunoscută

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

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

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

Nu este cazul

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.3.]
este
suficient de mare și
calitatea
habitatului
speciei în aria naturală
protejată
[B.11]
este
adecvată
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A182 Larus canus
A.1 Specia
Pescăruș sur
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
FV - perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
FV - favorabile,
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
FV - favorabile,
C.9
speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu,
C.10 impacturilor asupra
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea
speciei în viitor
pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
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
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A182 Larus canus
Pescăruș sur
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"FV" - favorabilă,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
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D.6.

Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți
parametrii
sunt favorabili

A058 Netta rufina
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A058 Netta rufina
Rață cu ciuf
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape amenințată
(near threatened - NT).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea
0 – 2 indivizi în iernare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
A.4
referitoare la
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost apreciată
la 500 - 2500 de perechi cuibăritoare, iar populația care iernează
este de 7000-15000 de exemplare. Efectivele speciei sunt în
scădere.
0 – 0,05%

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal,
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populație
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] este mai
aproximativ egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A058 Netta rufina
A.1. Specia
Rață cu ciuf
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
B.3 speciei în aria
nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
habitatului speciei în nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
suprafeţei adecvate specie
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă,
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
B.10
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului bună (adecvată)
B.11
speciei în aria
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"FV" - favorabilă,

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți
parametrii
sunt favorabili
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
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
A058 Netta rufina
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A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Rață cu ciuf
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă,
"≈" - aproximativ egal

X – perspective necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

"FV" - favorabile,

"FV" - favorabile,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8
este favorabil
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A058 Netta rufina
Rață cu ciuf
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă,
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație.
În sit heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale
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speciei.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Paramtrul A.16 este
nefavorabil
–
inadecvat

A337 Oriolus oriolus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A337 Oriolus oriolus
Grangur
Statut de protecţie:
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice (Anexa 4B), aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
A.1
Specia
modificările și completările ulterioare,
2. Cartea Roșie a vertebratelor din România - Conform listei
IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least concern
- LC).
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa - Anexa II.
4. Legea
407/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Statut de
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
prezenţă
naturală protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
23-35 perechi cuibăritoare
A.3
populaţiei speciei
în aria naturală
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de

Medie – date obținute pe baza extrapolării

Populația din România se estimează a fi cuprinsă între
130.000 și 300.000 de perechi cuibăritoare.
0 – 0,05%

nesemnificativ.

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

23 – 35 perechi

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

”0” - stabilă

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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai mică decât mărimea populației
de
referință
pentru
starea
Favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A337 Oriolus oriolus
A.1. Specia
Grangur
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
210 ha (pădurile de pe ostrov)
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
reevaluată a
protejată se face pentru prima dată
habitatului speciei
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 210 ha (pădurile de pe ostrov)
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
apreciere a
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
B.7
a habitatului speciei habitatelor.
în aria naturală
protejată
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Bună (adecvată)

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

”0” – este stabilă

Nu este cazul.
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.3.] este suficient
de mare și tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creștere
ȘI Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.11]
este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung a
speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A337 Oriolus oriolus
A.1 Specia
Grangur
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere);
naturală rotejată
"0" - stabilă
Tendinţa viitoare a
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
”FV” – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a ”0” – stabilă
C.6
suprafeţei
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C.7

C.8

C.9

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

”≈” – aproximativ egal

”FV” - favorabile

”FV” - favorabile
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei pe termen
lung sunt favorabile
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A337 Oriolus oriolus
Grangur
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” - stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
suplimentare
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametri
sunt favorabili

A071 Oxyura leucocephala
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
A071 Oxyura leucocephala
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

Rață cu cap alb
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca preocupare critică
(Endangered- EN).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
0 – 1 indivizi în pasaj și iernare

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor
obținute prin măsurători parțiale;

În România populația care iernează este estimată la 5 - 10
exemplare, iar în timpul pasajelor se pot observa între 10 și 80 de
exemplare. Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
în declin.
0–2%

nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

"0" - este stabilă
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A.18

punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
Nu este cazul.
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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A071 Oxyura leucocephala
A.1. Specia
Rață cu cap alb
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 218 – 238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil în
B.3 speciei în aria
funcție de cotele fluviului)
naturală protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată
B.5
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 218 – 238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil în
B.6
habitatului speciei în
funcție de cotele fluviului)
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
"≈" - aproximativ egal

"x" - necunoscută

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

Rea

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

"0" - stabilă,

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.
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habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Calitatea habitatului în sit,
nu este favorabilă pentru
această specie

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A071 Oxyura leucocephala
A.1 Specia
Rață cu cap alb
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"≈" - aproximativ egal
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei X – perspective necunoscute
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
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C.8
C.9

speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U1 - nefavorabile - inadecvate

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavoravilinadecvat
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt "U1" - nefavorabile –
inadecvate.
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Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A071 Oxyura leucocephala
Rață cu cap alb
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în
naturală protejată
migrație.Densități însemnate în migrație.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării globale "0" - este stabilă
de conservare a
speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. În România majoritatea
observaţiilor din perioada de pasaj și din timpul iernilor provin
din zona lacurilor litorale (cu grad diferit de salinitate).
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
Toți parametrii sunt "U1" nefavorabili - inadecvați

A355 Passer hispaniolensis - Specia este absentă in sit.
Conform Ordinului 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de
management ale ariilor naturale protejate, Subcapitolul 6.1.
"Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată pentru:
........
- speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;"
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A019 Pelecanus onocrotalus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A019 Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape amenințat
(Near threatened - NT
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire
speciilor
Mărimea
100 - 200 de indivizi în pasaj
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată la 4100-4500 de
mărimea
perechi. În timpul migrației efectivele din țara noastră sunt
populaţiei speciei cuprinse între 12.000 și 20.000 de indivizi, iar peste iarnă pot să
în aria naturală
rămână între 10 și 50 de indivizi.
A.5
protejată şi
0–2%
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Semnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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A.15

A.16

A.17

A.18

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

nu există date privind structura populației
"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A019 Pelecanus onocrotalus
A.1. Specia
Pelican comun
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
B.3 speciei în aria
nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)
naturală protejată
Calitatea datelor
bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile de
nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de această
specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii aeriene și
verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

"≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

medie

0" - stabilă

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

"0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată
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al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
B.16
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei

0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile ȘI calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este medie.
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A019 Pelecanus onocrotalus
A.1 Specia
Pelican comun
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
mărimea populaţiei
C.4
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

U1 - perspective inadecvate

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

U1 - nefavorabile - inadecvate

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
şi valoarea
Perspective
viitoare a
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu VRSF
= (stabil)
= (stabil)
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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
sunt nefavorabili inadecvați
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
nefavorabile - inadecvate
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A019 Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
suplimentare
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit.Specia preferă habitatele acvatice dulcicole,
dar și în lagune de coastă, delte și estuare.
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
Toți parametrii sunt
nefavorabiliinadecvați

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A118 Rallus aquaticus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A118 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere);
speciilor
Mărimea
1 – 3 perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bune - estimări robuste
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată la circa 11.500mărimea
23.000 de perechi.
populaţiei speciei 0,0087 – 0,0130 Nesemnificativ
A.5
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei

Pagina 681

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii

Nesemnificativă

Nu este cazul

5 – 10 perechi

Nu este cazul.

”<” – mai mic

x – necunoscută

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

nu există date privind structura populației
”U1” – nefavorabilă – inadecvata

”0” – este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populației este
mai mică decât mărime
poulației de referință
(A.10).

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A118 Rallus aquaticus
A.1. Specia
Cârstel de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

naturală protejată
Suprafaţa
habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii

65 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Nu este cazul

65 ha

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
această specie

≈" - aproximativ egal,

"0" - stabilă

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
măsurători prin eșantionare;

Rea

"0" - stabilă
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;
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B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

"0" - stabilă

”U2” – nefavorabilă - rea

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrul B.11
este în stare rea.

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A118 Rallus aquaticus
A.1 Specia
Cârstel de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
C.3 Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
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mărimii populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
C.9
speciei în viitor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Nu este cazul

U1 – perspective rele

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

"U1” – nefavorabile

”U1” – nefavorabile
Nu este cazul

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
Acelaşi cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.5 este în
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stare rea
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Parametrul C.9 este ”U1” –
nefavorabil.
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A118 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”U2” – nefavorabilă - rea
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”U2” – nefavorabilă - rea
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a
suplimentare
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Este o pasăre care are nevoie de zone
nămoloase, arătând o preferință pentru habitate acvatice stătătoare
sau lent curgătoare, cu un nivel al apei cuprins între 5 şi 30 cm
adâncime, care sunt înconjurate de un brâu de vegetație acvatică
deasă, emergentă sau submergentă. S-a observat că specia
manifestă preferință pentru habitate mozaicate cu zone de uscat şi
copaci în detrimentul unei zone umede mai mari.
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

Parametrii B.15 și C.9 sunt
în stare ”U2” – nefavorabilă
- rea

A190 Sterna caspia
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A190 Sterna caspia
Pescăriță mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
A.1
Specia
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de prezenţă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
speciilor
Mărimea populaţiei 1 – 5 indivizi
A.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
Medie – date obținute pe baza extrapolării
referitoare la
A.4
populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
Efectivul estimat în țara noastră este de 500 – 5000 de
mărimea populaţiei exemplare în migrație.
A.5
speciei în aria
0 – 1%
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată
a populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

nesemnificativ

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

1 – 5 indivizi în migrație

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă sa apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a
densității ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Nu există date privind structura populației
”x” - necunoscută

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare
este necunoscută

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A190 Sterna caspia
A.1. Specia
Pescăriță mare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
2.238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55
habitatului speciei
bancurile de nisip, pentru odihnă, 218 - 238 ha, apa Dunării
B.3
în aria naturală
pentru hrănire)
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
reevaluată a
protejată se face pentru prima dată
B.5 habitatului speciei
din planul de
management
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru
hrănire)
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

“x” – necunosctă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

medie

“x” – necunosctă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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Tendinţa stării de
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”0” – este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
Favorabilă
inadecvată
rea
Starea
de
conservare
este
favorabilă

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A190 Sterna caspia
A.1 Specia
Pescăriță mare
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
”x” – necunoscută
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
”FV” – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Pagina 692

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21Ostrovul Ciocănești)

C.6

C.7

C.8

C.9

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

”0” – stabilă

”≈” – aproximativ egal

”x” – necunoscută

”X” – necunoscute

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările 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
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.85
este favorabil
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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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A190 Sterna caspia
Pescăriță mare
A.2.
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3.
Starea globală de
”x” – necunoscută
conservare a
speciei
D.4.
Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de
conservare a
speciei
D.5.
Starea globală de
"X" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de
conservare
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.
necunoscută
D.6.
Informaţii
Habitatul speciei (bancurile de nisip) din cauza fluctuații mari a
suplimentare
Dunării este foarte impredictibilă. De obicei bancurile de nisip
sunt disponibile începând din luna iunie, și suprafața lor crește cu
timpul până octombrie. Însă pot fi ani excepționali, când debitul
Dunării crește, inundă bancurile de nisip și distruge ponte speciilor
cuibăritoare.
Pe termen lung succesiunea naturală (sălcii, plop canadian, alte
specii invazive alohtone) afectează bancurile de nisip din punctul
de vedere al speciilor de păsări cuibăritoare pe sol.
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
Parametrii A.16 – și C. 9
sunt necunoscuți

A219 Strix aluco
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A219 Strix aluco
Huhurez mare
Statut de protecţie:
1. Legea
407/2006, cu modificările și completările
ulterioare
A.1
Specia
2. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa - Anexa II
4. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES)
– Anexa II.
Statut de
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
prezenţă
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
1 – 2 perechi cuibăritoare
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eșantionare;
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România se afla cca 20.000-60.000 de perechi
mărimea
cuibăritoare.
populaţiei speciei 0 – 0,1%
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
se face pentru prima dată.

1 -2 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a
apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității
ideale a speciei

”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.
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A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

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

Nu există date privind structura populației
”x” - necunoscută

x – este necunoscută

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

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu
există
date
suficiente
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A219 Strix aluco
A.1. Specia
Huhurez mare
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
B.3 Suprafaţa
245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa
reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

salicet pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
salicet pentru hrănire)

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor.

”≈” – aproximativ egal

”0” - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Bună (adecvată)

”0” - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;
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B.14

B.15

B.16

B.17

Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

”0” - stabilă

„FV” - favorabilă

”0” – este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafața habitatului
speciei în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creștere
ȘI
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung a
speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A219 Strix aluco
A.1 Specia
Huhurez mare
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
"0" - stabilă
Tendinţa viitoare a
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
”FV” – perspective bune
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
C.7
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
”FV” - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele
”FV” - favorabile
C.9
speciei în viitor
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;
speciei în viitor
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale și
amenințările viitoare, nu vor
avea în viitor un
efect semnificativ
asupra speciei [C.10] ȘI
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A219 Strix aluco
Huhurez mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
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D.4.

D.5.

D.6.

Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

”0” - stabilă

-

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care
sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și
C.9 sunt favorabili

A353 Sturnus roseus - Specia este absentă in sit.
Conform Ordinului 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de
management ale ariilor naturale protejate, Subcapitolul 6.1.
"Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată pentru:
........
- speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;"

A232 Upupa epops
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A232 Upupa epops
Pupăza
A.1 Specia
Statut de protecţie:
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Statut de prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată
a populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare
2. Cartea Roșie a vertebratelor din România - Conform listei
IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least concern LC).
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare
4. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa - Anexa II.
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă și/sau hrănire.
0 – 1 perechi cuibăritoare

Medie – date obținute pe baza extrapolării

Efectivul estimat în țara noastră este de 20.000 – 40.000 de perechi
cuibăritoare.
0%

nesemnificativ

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

0 – 1 perechi cuibăritoare

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a apreciat
pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității ideale a
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

speciei

”≈” – aproximativ egal

”0” – stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

Nu există date privind structura populației
”U2” – nefavorabilă - rea

x – este necunoscută

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
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Specia este absentă în sit

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A232 Upupa epops
A.1. Specia
Pupăza
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria naturală pentru odihnă și/sau hrănire.
rotejată
Suprafaţa habitatului
0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
B.3 speciei în aria naturală rezervația naturală.)
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în
B.6 habitatului speciei în
rezervația naturală.)
aria naturală protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a suprafeţei
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
B.7 adecvate a habitatului această specie
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
”≈" - aproximativ egal (0 ha)
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
B.10 Calitatea datelor
insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

Rea (inexistentă)

"0" - stabilă

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

”0” – stabilă

”U2” – nefavorabilă - rea

"0" - este stabilă

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Specia nu are
habitat adecvat în
aria protejată
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A232 Upupa epops
A.1 Specia
Pupăza
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei U2 – perspective rele
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei "U2” – nefavorabile - rele
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei ”U2” – nefavorabile - rele
C.9
în viitor
Efectul cumulat al
Nu este cazul
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu VRSF
=
=
rele
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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:
Perspectivele
Perspectivele
Perspectivele
Perspectivele speciei
speciei în viitor
speciei în viitor
speciei în viitor
în viitor
Ambii
parametri
sunt răi
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt nefavorabile - rele
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A224 Upupa epops
Pupăza
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
”U2” – nefavorabilă - rea
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
”0” – este stabilă
globale de conservare
a speciei
D.5. Starea globală de
Nu este cazul
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
Specia nu are habitat în sit. Prezența sa pe lista de specii a
suplimentare
rezervației indică date eronate, îndoielnice din trecutul îndepărtat
sau o structură de habitate din trecut diferită de cea de azi..
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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți cei trei parametrii sunt
nefavorabili- răi

A142 Vanellus vanellus
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A142 Vanellus vanellus
Nagâț
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1
Specia
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Statut de prezenţă
protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciilor
pentru odihnă și/sau hrănire. Densități însemnate în migrație.
Mărimea
0 – 2 perechi
populaţiei speciei 20 – 50 de indivizi
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
A.4
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populația din România este evaluată la 65.000- 150.000 de
mărimea
perechi şi este considerată în scădere.
A.5
populaţiei speciei
în aria naturală
0–1%
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

Nesemnificativă

Nu este cazul

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
populația de referință.

Nu este cazul.

"≈" - aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de
conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
magnitudinea tendinței actuale.

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

nu există date privind structura populației.
"FV" - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A142 Vanellus vanellus
A.1. Specia
Nagâț
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Tipul populaţiei
protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
Suprafaţa
55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de cotele
habitatului speciei
Dunării)
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de cotele
a habitatului speciei Dunării)
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
apreciere a
suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de
suprafeţei adecvate această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
B.7
a habitatului speciei aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
"x" – necunoscută
B.9 suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
B.10 privind tendinţa
măsurători prin eșantionare;
actuală a suprafeţei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

bună (adecvată)

"0" - stabilă,
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
măsurători prin eşantionare;

0" - stabilă

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

"0" - este stabilă,

Nu este cazul.

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9] este necunoscut și
calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
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este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei
Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor
speciei
Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A142 Vanellus vanellus
A.1 Specia
Nagâț
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Tipul populaţiei speciei
A.2.
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în
migrație.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal,
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
FV - perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
"≈" - aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
FV - favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în "FV" - favorabile
C.9
viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
Efectul cumulat al
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
speciei în viitor
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu 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:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
sunt favorabili
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]
sunt
favorabile
Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A142 Vanellus vanellus
Nagâț
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
D.3. Starea globală de
"U1" - nefavorabilă - inadecvată,
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
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D.5.

D.6.

Starea globală de
conservare
necunoscută
Informaţii
suplimentare

-

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri
întinse şi nisipoase, pe malul apelor încet curgătoare sau pe malul
lacurilor, dar şi în mlaştini, în special în timpul migrației.

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
Parametrul
B.15 este nefavorabil –
inadecvat
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II. MĂSURI DE MANAGEMENT ELABORATE ÎN SCOPUL MENȚINERII / ÎMBUNĂTĂȚIRII STĂRII DE CONSERVARE A
SPECIILOR DE PĂSĂRI
Prin elaborarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice și a măsurilor de conservare s-a urmărit punerea în practică a scopului principal al
Sitului Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), care vizează asigurarea stării de
conservare favorabilă a populaţiilor speciilor de păsări, precum și acela de a contribui la coerența rețelei Natura 2000 și la menținerea diversității
biologice.
In cadrul proiectului s-a procedat la inventarierea si cartarea speciilor și a habitatelor acestora in teren, precum si la evaluarea stării de
conservare a lor. De asemenea, au fost identificați principalii factori care au exercitat presiuni asupra speciilor și habitatelor preferate de acestea,
efectele produse si potențialele amenințări care vor acționa asupra acestor valori naturale in perioada următoare.
Analiza stării actuale de conservare si a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări fundamentează masurile generale si masurile specifice
de management ce sunt propuse prin prezentul proiect, in vederea asigurării stării de conservare favorabila a speciilor de păsări de interes comunitar
și național, prin menținerea sau restabilirea acesteia.
OS 1.1. Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală
IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS 1.1.1. Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti –
Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din
punct de vedere al populațiilor speciilor.
Tabel 3
•

Măsura de management
Cod_MM Impact - P/A 1.1.1.1
B02 Gestionarea și Protejarea şirurilor de arbori de-a lungul
utilizarea pădurii și drumurilor sau ale canalelor precum şi a
plantației
arborilor solitari precum şi declararea de
B02.04 Îndepărtarea zone tampon în jurul cuiburilor şi
arborilor uscați sau în limitarea/controlul activităţilor forestiere
în zona tampon, în perioada de cuibărit al
parcurs de uscare
J03.01 Reducerea sau Coracias garrulus precum şi alte specii

Descriere
Menţinerea şirurilor de arbori precum şi plantarea de arbori de-a lungul
drumurilor de pământ si pe malurile canalelor trebuie să fie o acţiune
permanentă în sit.
Lucrările forestiere în imediata apropiere a cuiburilor de Dumbrăveancă
(sau a speciilor de răpitoare eventual al berzelor negre – dacă se
dovedeşte cuibăritul), în special dacă sunt desfășurate în prima parte a
sezonului de cuibărit, pot compromite succesul reproductiv în acel an.
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1.1.1.2

1.1.1.3

pierderea
de importante.
Amplasarea
cuiburilor În anul respectiv, succesul reproductiv al perechilor afectate este nul în
cele mai multe cazuri. În acest sens, în jurul cuiburilor identificate se va
caracteristici specifice artificiale pentru Dumbrăveancă.
de habitat
institui o zonă tampon cu un diametru de 300 de metri în care, în
perioada 15 Martie-15 August, vor fi interzise activitățile silvice inclusiv tăieri de conservare, igienizare și altele asemenea. Aceste
activități vor fi permise în afara perioadei menţionate - respectiv între
15 August – 15 Martie Măsura presupune și solicitarea actualizării
amenajamentelor silvice de către proprietari sau deținătorii de drepturi
reale în conformitate cu prevederile prezentului plan de management şi
participarea reprezentanților custodelui la aceste lucrări. Se impune
amplasarea cuiburilor artificiale pentru Dumbrăveancă, acestea vor fi
amplasate în apropierea terenurilor agricole şi oriunde se consideră
propice.
J01.01 Incendii
Prevenirea incendierii vegetației palustre Incendierea vegetației palustre în sit poate să apare în mod excepţional
J03.01 Reducerea sau (stuf), de pajiști și miriștilor din sit.
indus de om, însă este un eveniment nedorit pe eleșteie. Aceste practici
pierderea
de
afectează atât populațiile care iernează în sit, cat si pe cele migratoare
caracteristici specifice
ale unor specii precum Ardeola ralloides, Platalea leucorodia sau
de habitat
cuibăritoare ca şi Aythya nyroca. Pentru limitarea şi în cele din urmă
eliminarea acestui fenomen se vor întreprinde activități de
conștientizare şi informare a populației locale, respectiv se vor
desfășura acțiuni de patrulare şi pază. Acțiunile de pază vor fi
desfășurate de către custode în parteneriat cu instituțiile abilitate.
D03.02 Navigație
Stabilirea zonelor de linişte (pentru Zonele de hrănire şi odihnă pentru speciile acvatice protejate sunt
F03.02.03 Capcane, vânătoare) în jurul habitatelor umede, în localizate pe lacurile din incinta fermei piscicole precum şi pe Dunăre,
otrăvire, braconaj
conformitate cu legislaţia din domeniu
în funcție de necesitățile speciei. Desfășurarea vânătorii în aceste zone
F03.02.05
are un puternic impact negativ prin deranjul cauzat asupra acestor
Captură
accidentală
specii protejate, la care vânătoarea este interzisă prin lege. În
J03.01 Reducerea sau
consecință, zonele de liniște vor fi stabilite în conformitate cu legislația
pierderea
de
în domeniu și vor include o zonă tampon de 50 m în jurul acestor
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caracteristici specifice
de habitat
1.1.1.4

D02.01 Linii electrice Izolarea coronamentului stâlpilor de joasă
și de telefonie
tensiune.
Menținerea cuiburilor de corvide și de
răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltă
tensiune in sit sau limitrofe sitului.

1.1.1.5

B02 Gestionarea și
utilizarea pădurii și
plantației
B02.01.02
Replantarea pădurii
(copaci ne-nativi)
D03.02 Navigație

1.1.1.6

Plantarea speciilor native, în special stejar
pentru a avantaja cuibăritul speciei
Coracias garrulus

habitate unde se impune şi este posibil. În acest scop se vor organiza
întâlniri cu administratorii fondurilor de vânătoare din zonă și vor fi
investigate posibilitățile tehnice pentru implementarea acestei măsuri.
Pe parcursul migraţiilor berzele folosesc stâlpii de joasă tensiune ca şi
locuri de odihnă, însă deseori sunt electrocutaţi. Pe parcursul
implementării Planului de Management coronamentul stâlpilor de joasă
tensiune va trebui izolat pentru a prevenii aceste accidente care deseori
cauzează şi avarii în sistemul de electricitate.
Speciile de șoim nu își construiesc propriul cuib, în acest sens folosind
cuiburile construite de corvide sau de specii de răpitoare diurne Buteo
rufinus. În timpul activităților de mentenanță a liniilor de înaltă
tensiune cuiburile de corvide și de răpitoare diurne sunt distruse. La ora
actuală toate cuiburile cunoscute în care cuibărește șoimul dunărean în
România sunt localizate pe stâlpi de înaltă tensiune. În scopul
îmbunătățirii condițiilor de cuibărit se interzice deteriorarea cuiburilor
de răpitoare diurne și de corvide amplasate pe stâlpii de înaltă tensiune.
Administratorul va aduce la cunoștința companiilor care se ocupă de
distribuția energiei electrice și care administrează linii de înaltă
tensiune care trec prin sit sau sunt limitrofe sitului această măsură
restrictivă. Se propune a fi amplasate cuiburi artificiale de tip „Şoim
Dunărean” pentru repopularea sitului cu specii de şoimi.
Multe zone forestiere din sit sunt plantate cu specii alohtone sau care nu
favorizează prezența Dumbrăvencei. În acest scop se recomandă ca
plantările să fie făcute cu specii native, în special stejar. Se va evita
plantarea speciilor alohtone.

Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în Speciile de chire cuibăresc pe insulele de pe Dunăre care nu sunt
jurul cuiburilor şi limitarea/controlul acoperite de vegetaţie. Cea mai importantă insulă se află în dreptul
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1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

F03.02.05
Captură accesului și activităţilor umane în zona localităţii Popina (Bulgaria) care găzduieşte anual o colonie mixtă de
accidentală
tampon, în perioada de cuibărit pentru peste 100 de perechi de Sterna albifrons şi Sterna hirundo, dar şi
F05.04 Braconaj
protecţia speciilor de chire
Haematopus ostralegus.
In acest sens se impune instituirea unei zone tampon în jurul insulei cu
o rază de 50 m diametru unde să fie restricționat complet accesul si
orice fel de activitate umană în perioada 15 martie - 1 august.
A02.01 Agricultură Aplicarea
unor
metode
agricole Deşi situl nu are în compoziţie terenuri arabile, foarte multe specii, raţe,
intensivă
compatibile
cu
biologia
speciilor gâşte diferite specii de stârci si altele îşi procură hrana din aceste zone
A07
Utilizarea cuibăritoare pe terenurile agricole.
în diferite perioade ale anului. Astfel, această măsură are ca scop
produselor biocide,
aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor
hormoni şi substanţe
cuibăritoare şi care se hrănesc în zonele agricole. In acest sens se
chimice
recomandă: încurajarea tipurilor de cereale care pot fi recoltate mai
A08 Fertilizarea cu
târziu, evitarea culturilor pe trenurile arabile necultivate în sezonul de
îngrășământ
reproducere nu se ară de la 1 mai până la 15 iulie, se evaluează
J03.01 Reducerea sau
folosirea pesticide înainte de folosire. În acest sens administratorul va
pierderea
de
menține o evidență împreună cu proprietarii de terenuri agricole a
caracteristici specifice
tipurilor de culturi agricole pe diferite parcele, a diferitelor lucrări
de habitat
prognozate și a pesticide folosite.
D02.01 Linii electrice Amplasare suport de cuib pentru berze
Această măsură are ca scop amplasarea pe stâlpii de joasă tensiune în
și de telefonie
localitatea Ciocăneşti a cel puţin 10 bucăţi de suport de cuib de berze.
Această măsură va contribui atât la siguranţa cuibăritului berzelor cât şi
la siguranţa transportului de energie electrică.
D02.01 Linii electrice Marcarea liniilor electrice suspendate şi Lipsa marcajelor avertizoare şi existenţa unor stâlpi cu design deficitar,
și de telefonie
amplasarea de dispozitive izolatoare sau provoacă moartea prin electrocutare sau coliziune în rândul păsărilor de
avertizoare şi de prevenire a electrocutării interes conservativ, în special a păsărilor cu anvergură mare a aripilor.
păsărilor pe stâlpii cu design deficitar.
Având în vedere suprapunerea ariei naturale protejate cu un culoar de
migraţie important, este necesară amplasarea unor dispozitive
avertizoare pentru limitarea accidentelor.
Se vor amplasa dispozitive avertizoare pe lungimea firelor suspendate
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1.1.1.10

şi dispozitive de izolare sau de prevenire a utilizării pentru odihnă a
stâlpilor care pot provoca moartea prin electrocutare.
F01.01 Piscicultură Reducerea mortalității păsărilor ihtiofage În sit nu a fost observată utilizarea pe scară largă a metodelor de
intensivă,
generată de conflictul cu managerii combatere a păsărilor ihtiofage pentru protecţia resurselor piscicole.
intensificată
amenajărilor piscicole din sit şi din Pentru utilizarea eventuală a mijloacelor de combatere a speciilor
vecinătatea acestuia.
ihtiofage trebuie realizată numai cu avizul favorabil al custodelui.
F03.02.05
Captură
Presiunea poate fi prezentă (cu toate că managementul firmei piscicole
accidentală
păzește bine zona), iar prin desfăşurarea acestui tip de activităţi şi poate
provoca un impact negativ asupra speciilor ihtiofage de interes
conservativ, prin creşterea mortalității.

OS 1.1.2. Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală
IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
Tabel 4
Cod_MM Impact (P/A)
1.1.2.1
A02.01 Agricultură
intensivă
A04.01.05.
Pășunatul intensiv
în
amestec de
animale
J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de
habitat
1.1.2.2
D03.01.02

Măsura de management
Descriere
Menținerea unor cote de pășunat Supra-pășunatul poate crea probleme în sit prin degradarea compoziției
sustenabile pe suprafața ariei naturale floristice specifice şi a solului, având drept consecință diminuarea
protejate.
resurselor trofice necesare pentru speciile din zonă. Pentru a putea fi
estimată presiunea exercitată de pășunat asupra florei locale, se va
realiza un studiu prin care să se stabilească capacitatea maximă de
suport, zonele critice și eventual încărcătura maximă admisibilă astfel
încât să se evite supra-pășunatul. Până când rezultatele acestui studiu
vor fi disponibile, administratorul va autoriza un nivelul maxim de
pășunat de 0,7 UVM/ha în zonele folosite ca pășune în sit. În zonele
din sit desemnate pentru protecția a diverse specii sau asociații de
plante, administratorul poate interzice pășunatul dacă considerentele de
conservare o cer.
Menținerea condițiilor favorabile pentru În scopul menținerii habitatelor speciilor dependente de zone umede
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1.1.2.3

1.1.2.5

Diguri/zone
turistice
și
de
agrement
H01.05
Poluarea
difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată
de
activităţi
agricole
şi
forestiere
J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
B02 Gestionarea și
utilizarea pădurii și
plantației
J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
J01.01 Incendii

speciile dependente de habitate umede.

este imperativ necesar păstrarea acestora cel puţin la nivelul de
acoperire în anul în care au fost elaborate măsurile de management, şi
ne referim aici la toate zonele umede inclusiv cele din marginea
localităţii.

Menținerea condiţiilor favorabile pentru Înlăturarea vegetaţiei lemnoase, a speciilor pioniere care apar pe
cuibăritul chirelor.
porţiunea vestică, şi nu numai, a ostrovului unde cuibăresc prundăraşii
şi scoicarul, în perioada primăverii.

Prevenirea incendierilor de stuf şi a Incendierea vegetației palustre și a celei agricole în sit este o practică
zonelor agricole din sit.
curentă care se desfășoară la ora actuală ilegal, necontrolat mai mult în
timpul primăverii. Aceste practici afectează atât populațiile care
iernează în sit, cat si pe cele cuibăritoare ale unor specii precum
Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris. Pentru limitarea şi în cele din
urmă eliminarea acestui fenomen se vor întreprinde activități de
conștientizare şi informare a populației locale, respectiv se vor
desfășura acțiuni de patrulare şi pază. Acțiunile de pază vor fi
desfășurate de către custode în parteneriat cu instituțiile abilitate.
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1.1.2.6

H05.01 Gunoiul și Prevenirea depozitării ilegale a deşeurilor.
deșeurile solide

1.1.2.8

J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
K01.01 Eroziune

1.1.2.9

J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
H05.01 Gunoiul și
deșeurile solide

Pe lângă aspectul inestetic al depozitelor ilegale de deșeuri, unele
dintre deşeuri pot conţine substanţe toxice sau reprezintă ele însele
substanțele toxice pentru organismele acvatice. Pentru diminuarea
acestor depozitări ilegale se vor realiza patrulări pe suprafaţa ariei
naturale protejate.
Menținerea pereților de loess
Pereții de loess de pe malul lacului reprezintă una din cele mai
importante zone de cuibărit și hrănire pentru numeroase specii de
păsări de interes comunitar (Alcedo atthis, Riparia riparia, Merops
apiaster, Coracias garrulus). Menținerea/conservarea acestora constă
în neintervenția cu lucrări hidrotehnice sau de altă natură și astfel
păstrarea structurii și suprafeței actuale a habitatului respectiv.
Implementarea legislației referitoare la La ora actuală există un trend ascendent de amplasare a imobilelor în
autorizarea imobilelor care se construiesc extravilan. Deși legislația prevede doar construcția de dependințe
în extravilan.
agricole în extravilan cu respectarea unui set de condiții, multe imobile
construite nu deservesc în realitate rolul de dependință agricolă. În
acest sens, custodele împreună cu organele abilitate vor verifica
legalitatea tuturor imobilelor amplasate pe teritoriul ariei protejate în
extravilanul localităților. Pentru cereri noi de amplasare a imobilelor se
vor introduce următorul set de restricții: a) nu se vor amplasa nici un
fel de construcții pe pajiște, b) nu se vor amplasa nici un fel de
construcții noi la mai puțin de 400 m de păduri sau zone umede (lacuri,
mlaștini, cursuri de apă, etc.). Construcțiile pot fi amplasate doar pe
terenuri arabile, cu respectarea cerințelor de la punctul b)
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