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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 de păsări pentru care a fost declarată
aria naturală protejată ROSPA0055 Lacul Gălăţui.
Conform Formularului Standard Natura 2000, situl ROSPA0055 Lacul Gălăţui a fost
desemnat pentru un număr de 76 de specii de păsări care au fost evaluate din punct de vedere a
stării de conservare, astfel:
Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Podiceps cristatus (Corcodel mare),
Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Pelecanus crispus (Pelican creț), Botaurus stellaris
(Buhai de baltă), Ixobrychus minutus (Stârc pitic), Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte),
Ardeola ralloides (Stârc galben), Egretta garzetta (Egretă mică), Egretta alba (Egretă mare),
Ardea cinerea (Stârc cenușiu), Ciconia ciconia (Barză albă), Cygnus olor (Lebădă de vară),
Anser albifrons (Gârliță mare), Anas crecca (Rață mică), Anas platyrhynchos (Rață mare), Anas
acuta (Rață sulițar), Anas querquedula (Rață cârâitoare), Anas clypeata (Rață lingurar), Aythya
ferina (Rață cu cap castaniu), Aythya nyroca (Rață roșie), Bucephala clangula (Rața sunătoare),
Mergus merganser (Ferestraș mare), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Accipiter nisus (Uliu
păsărar), Buteo buteo (Șorecar comun), Buteo lagopus (Şorecar încălțat), Falco tinnunculus
(Vânturel roșu), Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor), Coturnix coturnix (Prepeliță), Rallus
aquaticus (Cârstel de baltă), Gallinula chloropus (Găinușă de baltă), Fulica atra (Lișiță),
Vanellus vanellus (Nagâț), Gallinago gallinago (Becațină comună), Tringa totanus (Fluierar cu
picioare roșii), Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi), Tringa ochropus (Fluierar de zăvoi),
Actitis hypoleucos (Fluierar de munte), Larus ridibundus (Pescăruș râzător), Sterna hirundo
(Chiră de baltă), Chlidonias hybridus (Chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (Chirighiță
neagră), Chlidonias leucopterus (Chirighiță cu aripi albe), Cuculus canorus (Cuc), Alcedo atthis
(Pescăraș albastru), Merops apiaster (Prigorie), Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Riparia
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riparia (Lăstun de mal), Hirundo rustica (Rândunică), Delichon urbicum (Lăstun de casă),
Motacilla flava (Codobatură galbenă), Motacilla alba (Codobatură albă), Saxicola rubetra
(Mărăcinar mare), Saxicola torquata (Mărăcinar negru), Locustella naevia (Grelușel pătat),
Acrocephalus schoenobaenus (Lăcar mic), Acrocephalus palustris (Lăcar de mlaștină),
Acrocephalus scirpaceus (Lăcar de stuf), Acrocephalus arundinaceus (Lăcar mare),
Phylloscopus sibilatrix (Pitulice sfârietoare), Phylloscopus collybita (Pitulice mică), Remiz
pendulinus (Boicuș), Lanius excubitor (Sfrâncioc mare), Sturnus vulgaris (Graur), Fringilla
coelebs (Cinteză), Fringilla montifringilla (Cinteză de iarnă), Serinus serinus (Cănăraș),
Carduelis chloris (Florinte), Carduelis carduelis (Sticlete), Carduelis spinus (Scatiu), Carduelis
cannabina (Cânepar), Coccothraustes coccothraustes (Botgros), Miliaria calandra (Presură
sură), Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic), Larus cachinnans (Pescăruș pontic).
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Speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui – Date rezultate în urma
activităților de teren (octombrie 2017 – martie 2019)
Tabel 1
Nume specie
Tachybaptus ruficollis
(Corcodel mic)
Podiceps cristatus
(Corcodel mare)
Phalacrocorax carbo
(Cormoran mare)
Pelecanus crispus
(Pelican creț)
Botaurus stellaris (Buhai
de baltă)
Ixobrychus minutus
(Stârc pitic)
Nycticorax nycticorax
(Stârc de noapte)
Ardeola ralloides (Stârc
galben)
Egretta garzetta (Egretă
mică)
Egretta alba (Egretă
mare)
Ardea cinerea (Stârc
cenușiu)
Ciconia ciconia (Barză

Cod
EUNIS

Tipul
Suprafața
Unit. De
Populație Populație
populației habitatului măsură a
minimă
maximă
în sit
speciei
habitatului

Unit.
măsură

Calitatea
datelor

Densitate

Tip de
informații

A004

R

754.35

ha

0

2

p

buna

S

P

A005

R

754.35

ha

15

30

p

buna

R

P

A017

C

754.35

ha

30

300

i

buna

M

P

A020

C

754.35

ha

0

30

i

buna

S

P

A021

R

754.35

ha

2

6

p

medie

M

P

A022

R

19.17

ha

20

30

p

medie

M

P

A023

C

754.35

ha

10

20

i

buna

M

P

A024

C

754.35

ha

5

10

i

buna

M

P

A026

C

754.35

ha

50

100

i

buna

M

P

A027

C

754.35

ha

10

20

i

buna

M

P

A028

C

754.35

ha

30

60

i

buna

M

P

A031

R

754.35

ha

7

7

p

buna

M

P
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albă)
Cygnus olor (Lebădă de
vară)
Anser albifrons (Gârliță
mare)

A036

R

754.35

ha

0

1

p

buna

S

P

A041

C

754.35

ha

500

1000

i

medie

S

P

Anas crecca (Rață mică)

A052

C

754.35

ha

400

1200

i

buna

M

P

Anas platyrhynchos
(Rață mare)

A053

R

754.35

ha

4

20

p

buna

M

P

Anas acuta (Rață sulițar)

A054

C

754.35

ha

10

120

i

buna

M

P

A055

R

754.35

ha

3

5

p

buna

M

P

A056

C

754.35

ha

15

70

i

buna

M

P

A059

R

754.35

ha

5

10

p

buna

M

P

A060

R

754.35

ha

0

1

p

buna

S

P

A067

W

754.35

ha

2

6

i

medie

S

P

A070

W

754.35

ha

8

10

i

medie

S

P

A081

R

754.35

ha

4

6

p

buna

M

P

A086

W

49.84

ha

2

4

i

buna

M

P

A087

W

49.84

ha

8

14

i

buna

M

P

A088

W

49.84

ha

6

8

i

buna

M

P

Anas querquedula (Rață
cârâitoare)
Anas clypeata (Rață
lingurar)
Aythya ferina (Rață cu
cap castaniu)
Aythya nyroca (Rață
roșie)
Bucephala clangula
(Rața sunătoare)
Mergus merganser
(Ferestraș mare)
Circus aeruginosus
(Erete de stuf)
Accipiter nisus (Uliu
păsărar)
Buteo buteo (Șorecar
comun)
Buteo lagopus (Şorecar
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încălțat)
Falco tinnunculus
(Vânturel roșu)
Falco subbuteo (Șoimul
rândunelelor)
Coturnix coturnix
(Prepeliță)
Rallus aquaticus (Cârstel
de baltă)
Gallinula chloropus
(Găinușă de baltă)
Fulica atra (Lișiță)
Vanellus vanellus
(Nagâț)
Gallinago gallinago
(Becațină comună)
Tringa totanus (Fluierar
cu picioare roșii)
Tringa nebularia
(Fluierar cu picioare
verzi)
Tringa ochropus
(Fluierar de zăvoi)
Actitis hypoleucos
(Fluierar de munte)
Larus ridibundus
(Pescăruș râzător)
Sterna hirundo (Chiră de
baltă)

A096

R

49.84

ha

3

5

p

buna

M

P

A099

R

814.2

ha

0

1

p

buna

M

P

A113

R

47.87

ha

0

2

p

buna

S

P

A118

R

19.17

ha

8

12

p

medie

M

P

A123

R

754.35

ha

4

12

p

buna

M

P

A125

R

754.35

ha

5

10

p

buna

M

P

A142

R

754.35

ha

0

1

p

buna

S

P

A153

C

754.35

ha

15

40

i

buna

S

P

A162

C

13

ha

5

10

i

buna

S

P

A164

C

13

ha

20

30

i

buna

S

P

A165

C

13

ha

5

12

i

buna

S

P

A168

C

13

ha

8

20

i

buna

S

P

A179
A179

C
R

754.35
754.35

ha
ha

50
0

200
2

i
p

buna
buna

M
M

P
P

A193

R

754.35

ha

20

40

i

buna

M

P
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Chlidonias hybridus
(Chirighiță cu obraz alb)
Chlidonias niger
(Chirighiță neagră)
Chlidonias leucopterus
(Chirighiță cu aripi albe)
Cuculus canorus (Cuc)
Alcedo atthis (Pescăraș
albastru)
Merops apiaster
(Prigorie)
Alauda arvensis
(Ciocârlie de câmp)
Riparia riparia (Lăstun
de mal)
Hirundo rustica
(Rândunică)
Delichon urbicum
(Lăstun de casă)
Motacilla flava
(Codobatură galbenă)
Motacilla alba
(Codobatură albă)
Saxicola rubetra
(Mărăcinar mare)
Saxicola torquata
(Mărăcinar negru)
Locustella naevia
(Grelușel pătat)

A196

R

754.35

ha

15

30

i

buna

M

P

A197

C

754.35

ha

15

30

i

buna

M

P

A198

R

754.35

ha

5

10

i

buna

M

P

A212

R

59.84

ha

2

5

p

medie

M

P

A229

R

754.35

ha

2

8

p

medie

M

P

A230

R

47.87

ha

20

30

p

buna

M

P

A247

R

47.87

ha

2

4

p

buna

M

P

A249

R

754.35

ha

80

1200

p

buna

R

P

A251

R

754.35

ha

40

60

i

buna

M

P

A253

R

754.35

ha

10

20

i

buna

S

P

A260

R

47.87

ha

14

30

p

buna

R

P

A262

R

47.87

ha

4

8

p

buna

M

P

A275

R

47.87

ha

2

4

p

medie

M

P

A276

R

47.87

ha

0

1

p

buna

M

P

A290

R

0

ha

0

0

p

buna

S

P
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Acrocephalus
schoenobaenus (Lăcar
mic)
Acrocephalus palustris
(Lăcar de mlaștină)
Acrocephalus scirpaceus
(Lăcar de stuf)
Acrocephalus
arundinaceus (Lăcar
mare)
Phylloscopus sibilatrix
(Pitulice sfârietoare)
Phylloscopus collybita
(Pitulice mică)
Remiz pendulinus
(Boicuș)
Lanius excubitor
(Sfrâncioc mare)
Sturnus vulgaris (Graur)
Fringilla coelebs
(Cinteză)
Fringilla montifringilla
(Cinteză de iarnă)
Serinus serinus
(Cănăraș)
Carduelis chloris
(Florinte)
Carduelis carduelis
(Sticlete)

A295

R

19.17

ha

30

40

p

buna

M

P

A296

R

47.87

ha

2

10

p

buna

S

P

A297

R

19.17

ha

30

40

p

buna

M

P

A298

R

19.17

ha

15

28

p

buna

M

P

A314

C

59.84

ha

10

20

i

buna

S

P

A315

C

59.84

ha

20

30

i

buna

M

P

A336

R

19.17

ha

1

6

p

medie

M

P

A340

W

59.84

ha

2

4

i

medie

M

P

A351

R

59.84

ha

20

30

p

buna

M

P

A359

W

59.84

ha

40

50

i

buna

M

P

A360

W

59.84

ha

30

40

i

medie

M

P

A361

W

59.84

ha

8

10

i

medie

M

P

A363

W

59.84

ha

180

200

i

medie

M

P

A364

W

59.84

ha

80

100

i

medie

M

P
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Carduelis spinus (Scatiu)
Carduelis cannabina
(Cânepar)
Coccothraustes
coccothraustes (Botgros)
Miliaria calandra
(Presură sură)
Phalacrocorax pygmeus
(Cormoran mic)
Larus cachinnans
(Pescăruș pontic)

A365
A366
A366

W
W
R

59.84
59.84
59.84

ha
ha
ha

80
30
5

100
40
8

i
i
p

medie
buna
buna

M
M
M

P
P
P

A373

W

59.84

ha

20

30

i

medie

M

P

A383
A383

R
W

59.84
59.84

ha
ha

8
40

20
50

i
i

buna
buna

M
M

P
P

A393

C

754.35

ha

60

120

i

buna

M

P

A459

C

754.35

ha

120

400

i

buna

M

P

Explicaţii: Tipul populației în sit: R – în reproducere, C – pasaj, W-iernare;
Unit. măsură: p – perechi, i – indivizi;
Densitate: M – medie, S – scăzută, R – ridicată;
Tip de informații: P – publice, C – confidențiale.
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I. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A FIECĂREI SPECIE 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.
SPECII DE PĂSĂRI:
A0004 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
A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic
Statut de protecţie:
- 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,
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
A.1
Specia
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic –
Anexa 2, 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
A.3
Mărimea
0-2 perechi
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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

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
6.000 şi 12.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă

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

0-2 p

Nu este cazul

"< " – mult mai mic
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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

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
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[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
A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
a habitatului speciei pentru hrănire)
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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală 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

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

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
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă rea

Necunoscută

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
➢ 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
A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Tendinţa viitoare a • necunoscută
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
• " < " – mai mică
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
• perspective nefavorabile- inadecvate
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
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C.9

Perspectivele
speciei în viitor

•

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

U1- perspective 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
0 -2 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
inadecvate
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel 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 nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere
U1- perspective nefavorabile- inadecvate
" < " – în scădere, negativă

-

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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
• Parametrul C9 este
U1 - nefavorabilinadecvat

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:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
A.1
Specia
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic –
Anexa 2, 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 nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere
15-30 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
15.000 şi 30.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

"< " – mai mică

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
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
A005 Podiceps cristatus
A.1. Specia
Corcodel mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
a habitatului speciei pentru hrănire)
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

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 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
A005 Podiceps cristatus
A.1 Specia
Corcodel mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
B.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Tendinţa viitoare a • "0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
• "<" – mai mică
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
•
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

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
15-30 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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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
1226 Podiceps cristatus
Corcodel 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
”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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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
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Nr

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

Parametru

Descriere

A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna
la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic –
Anexa 2, 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
temporală a
pentru odihnă și/sau hrănire. Sunt întâlnite densități însemnate în
speciilor
migrație.
Mărimea populaţiei 30-300 i
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea populaţiei între 12.000 şi 20.000 de perechi. În pasaj se pot observa între
speciei în aria
10.000 și 20.000 de indivizi.
naturală protejată
0 – 2 (Clasa C)
şi mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei Nesemnificativă
speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
reevaluată a
face pentru prima dată.
populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea populaţiei Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
de referinţă pentru 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

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

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.

Nu există date privind structura populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.
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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
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
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. Sunt întâlnite densități însemnate în
naturală protejată
migrație.
Suprafaţa habitatului 754.35 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 754.35 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 (hrănire).
protejată
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală 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

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

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
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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
1A017 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. Sunt întâlnite densități însemnate în
naturală protejată
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 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
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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
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
30-300 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:

Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
Perspectivele
speciei în viitor
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
1200 Phalacrocorax carbo
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Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare
A.2.

Cormoran mare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire. Sunt întâlnite densități însemnate în
migrație.
”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9 sunt
favorabili
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 creţ
Statut de protecţie:
A.1
Specia
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice - Anexa 1
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

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

şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare - Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
2005)
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat prin Legea Nr. 89 din 10 mai
2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexe 1-2
- Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice
de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES) – Anexa II
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape amenințat
(Near Threatened - NT
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
0-30 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată la 240-330 de
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.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă
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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.] 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
A020 Pelecanus crispus
A.1. Specia
Pelican creţ
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 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

754.35 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 (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
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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

„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
➢ 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 creţ
A.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

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
30-300 i
=/> (la
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A020 Pelecanus crispus
Pelican creţ
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
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.]
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9 sunt
favorabili
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
914 Botaurus stellaris
Buhai de baltă
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice - Anexa 1
- 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 - Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 2
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexe 2
- 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
2-6 perechi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
A.4
referitoare la
populaţia speciei
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

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

Pe baza ultimelor studii, populația din România a fost apreciată la
1.000-5.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

"<" – mai mică

x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

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

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

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
A021 Botaurus stellaris
A.1. Specia
Buhai 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
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

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
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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
A021 Botaurus stellaris
A.1 Specia
Buhai 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
Tendinţa viitoare a • "0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
• "<" – mai mică
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
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C.9

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
2-6 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametrii
(C.5 și 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
➢ Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
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A.1.

Specia

A.2.

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

D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

A021 Botaurus stellaris
Buhai de baltă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
A.16,
B.15,
C.9
sunt
favorabili.
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:
A.1
Specia
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice - Anexa 1
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

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

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 - Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice, ratificat prin Legea 89/2000
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere
20-30 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România se estimează că populația cuibăritoare este cuprinsă
între 10.000 și 15.000 perechi
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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.

Nu există date privind structura populației
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A.16

A.17

A.18

Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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 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
A022 Ixobrychus minutus
A.1. Specia
Stârc pitic
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
B.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
Suprafaţa
19.7 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite pentru
habitatului speciei
hrănire)
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 Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
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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

protejată se face pentru prima dată

19.7 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite 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.
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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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conservare din
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

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
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

Pagina 53

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

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
20-30 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
1090 Ixobrychus minutus
Stârc pitic
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
D.7. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.8. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.9. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.10. 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:
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9 sunt
favorabili
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:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
- 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
A.1
Specia
completările ulterioare,
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,
adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa
2, la care România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
10-20 i
A.3
speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
A.4
referitoare la 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

A.14

A.15

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
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei

Efectivul estimat în țara noastră este de între 4.000 și
8.000de perechi cuibăritoare.
0 – 2 (Clasa C)

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.
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.16

A.17

A.18

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
A023 Nycticorax nycticorax
A.1. Specia
Stârc de noapte
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 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 754.35 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

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

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 (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

"0" - este stabilă
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Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
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
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
A023 Nycticorax nycticorax
A.1 Specia
Stârc de noapte
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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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

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
10-20 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută
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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
A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte
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
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 matricei:
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16, B.15 și C.9
sunt favorabili

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
9A024 Ardeola ralloides
Stârc galben
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
- 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,
A.1
Specia
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
2005)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
5-10 i
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
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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 populaţia cuibăritoare este estimată la 2.500-5.500 de
perechi. În timpul pasajelor pot fi observate în țara noastră între
4.500 și 6.000 de exemplare.
0 – 2 (Clasa C)

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
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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 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
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
754.35 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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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
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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

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
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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
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
• 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,
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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
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
5-10 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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
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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" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9 sunt
favorabili

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 mică
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
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,
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
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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

aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
2005)
- 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.
50-100 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
4.000 şi 8.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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

Nu este cazul.
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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 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
A026 Egretta garzetta
A.1. Specia
Egretă mică
Tipul populaţiei
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
habitatului speciei
pentru odihnă și/sau 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 754.35 ha
B.6
a habitatului speciei
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

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

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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă
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habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
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
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
A026 Egretta garzetta
A.1 Specia
Egretă mică
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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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

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
50-100 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) 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
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
A026 Egretta garzetta
Egretă mică
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
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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16,
B.15 și C.9 sunt
favorabili
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A027 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
A027 Egretta alba
Egretă mare
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
- 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,
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
A.1
Specia
2005)
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
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
10-20 i
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
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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
200 şi 370 de perechi. Pe teritoriul țării noastre iernează 1.000 –
3.000 de indivizi. 0 – 2 (Clasa C)

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
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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 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
A027 Egretta alba
A.1. Specia
Egretă 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
754.35 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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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
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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

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
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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
A027 Egretta alba
A.1 Specia
Egretă 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
• 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
10-20 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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
”FV” – favorabilă
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D.4.

D.5.

D.6.

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

"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9 sunt
favorabili
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 cenuşiu
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
A.1
Specia
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata
la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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

A.10

A.11

A.12

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

pentru odihnă și/sau hrănire.
30-60 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populaţia cuibăritoare a fost apreciată la 4.5006.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

necunoscut

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
„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
A028 Ardea cinerea
A.1. Specia
Stârc cenuşiu
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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.
28 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

754.35 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

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
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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

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
A028 Ardea cinerea
A.1 Specia
Stârc cenuşiu
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;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective
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parametrului

30-60 perechi

viitoare a valoarea VRSF
parametrului
şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la
= (stabil)
fel/deasupra
VRSF)

Bune

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
A28 Ardea cinerea
Stârc cenuşiu
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
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15 și
C.9 sunt favorabili

A036 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
A036 Ciconia ciconia
Barză albă
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
- 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
A.1
Specia
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
2005)
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

89 din 10 mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2,
la care România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
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
7 perechi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
referitoare la
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 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
reevaluată a
se face pentru prima dată.
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 populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

Pagina 94

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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 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 speciei
Nr
Parametri
Descriere
A031 Ciconia ciconia
A.1. Specia
Barză albă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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

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

754.35 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

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
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
A031 Ciconia ciconia
A.1
Specia
Barză albă
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
C.4
Raportul dintre
• "≈" - aproximativ egal
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

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
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 actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
=/> (la fel/deasupra
7 perechi
= (stabil)
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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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
A031 Ciconia ciconia
Barză albă
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
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 matricei:
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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

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:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
A.1
Specia
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
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
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
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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
3.000 şi 5.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

"<" – mai mică

x – necunoscută

Pagina 101

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
”U1” – nefavorabilă - inadecvată

negativă

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
A036 Cygnus olor
A.1. Specia
Lebădă de vară
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
a habitatului speciei pentru hrănire)
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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris
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
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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

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
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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
A036 Cygnus olor
A.1 Specia
Lebădă de vară
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
• necunoscută
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
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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
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
0 – 1 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
A036 Cygnus olor
Lebădă de vară
A.2.
Tipul populaţiei speciei Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
în aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere.
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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
negativă
-

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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul A16 este
”U1” – nefavorabil inadecvat
A041 Anser 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
A041 Anser albifrons
Gârliţă mare
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- 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
A.1
Specia
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
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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

sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
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
500-1000 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România efectivele de iernare a speciei sunt cuprinsă între
150.000 şi 280.000 de exemplare.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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

Nu este cazul.
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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
A041 Anser albifrons
A.1. Specia
Gârliță 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
754.35 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 protejată
a habitatului speciei se face pentru prima dată
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată 754.35 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

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

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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă
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Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
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
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
A041 Anser albifrons
A.1 Specia
Gârliță 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
C.4
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
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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

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
500-1000 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
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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
A041 Anser albifrons
Gârliță 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
”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 matricei:
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Favorabilă
Parametrii
A.16,
B.15,
C.9
sunt
favorabili

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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
Raţă mică
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele 2 și
3B
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
A.1
Specia
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
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
400 -1.200 i
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
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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

Numărul de rațe mici care cuibăresc în România este de 5-30 de
perechi. Iernează între 5.000 și 20.000 de exemplare, iar în timpul
pasajelor pot fi văzute între 30.000 și 100.000 de exemplare.
0 – 2 (Clasa C)

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

Necunoscut

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 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
A052 Anas crecca
A.1.
Specia
Raţă mică
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Tipul populaţiei
pentru odihnă și/sau hrănire
A.2.
speciei în aria
naturală protejată

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

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

754.35 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

754.35 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.
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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

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
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[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
A052 Anas crecca
A.1
Specia
Raţă mică
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
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
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
400-1200 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
D.1. Specia
A052 Anas crecca
Raţă mică
D.2. Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire
naturală protejată
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D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare

”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
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
Raţă mare
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele A2 și
A.1
Specia
3A
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice - Anexele 5C și 5D, 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

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

- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere.
4-20 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
62.000 şi 75.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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A.17

A.18

punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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 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
A053 Anas platyrhynchos
A.1. Specia
Raţă mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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
B.5 a habitatului speciei protejată 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

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

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
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.
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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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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

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
A053 Anas platyrhynchos
A.1 Specia
Raţă mare
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

"≈" - 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
4-20 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin prin agregarea de doi parametri, respectiv:
• perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.]
Pagina 128

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.]
pe baza matricei:
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
A053 Anas platyrhynchos
Raţă mare
A.2. Tipul populaţiei speciei Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală
în aria naturală
protejată pentru reproducere.
protejată
D.3. Starea globală de
”FV” – favorabilă
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 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 matricei:
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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

A054 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
A054 Anas acuta
Raţă sulițar
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele 2 și
3B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice - Anexele 5C și 5E, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
10-120 i
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 urma stabilirii efectivelor populaționale, în țara noastră reies
300 – 1.000 de exemplare care iernează.
0 – 2 (Clasa C)

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

necunoscut
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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
„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
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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
A054 Anas acuta
A.1.
Specia
Raţă 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
754.35 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 754.35 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
B.7
a habitatului speciei habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
în aria naturală
suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru tipul
protejată
populației descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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

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
0/0
0 (stabilă)
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
Pagina 134

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
A054 Anas acuta
A.1 Specia
Raţă 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 • "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
C.8
speciei din punct de
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vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
•
C.9
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
10-120 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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Nr
A.1.

Parametru
Specia

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare

Descriere
A054 Anas acuta
Raţă sulițar
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii de la
A.16, B.15, C.9
sunt favorabili
A055 Anas querquedula
➢ 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 querquedula
Raţă cârâitoare
A.1
Specia
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 5C
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
89 din 10 mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2,
la care România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
3-5 perechi
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 1.600 şi 4.500 de perechi.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
reevaluată a
se face pentru prima dată.

Pagina 138

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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

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

Nu este cazul

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 populației
x – este necunoscută
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A.17

A.18

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 – 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
A055 Anas querquedula
A.1. Specia
Raţă cârâitoare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

754.35 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

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

”x” – necunoscută
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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

„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
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă rea

Necunoscută

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
A055 Anas querquedula
A.1 Specia
Raţă cârâitoare
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere.
"0" - stabilă
"≈" - aproximativ egal

necunoscute

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

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
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
3-5 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Necunoscute
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A055 Anas querquedula
Raţă cârâitoare
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
"0" - este stabilă
globale de
conservare a
speciei
D.5.
Starea globală de conservare
necunoscută
D.6.
Informaţii
În cazul în care sunt implementate măsurile de conservare propuse,
suplimentare
considerăm că sunt perspective semnificative ca supraviețuirea
speciei în sit să fie asigurată 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 matricei:
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
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
Raţă lingurar
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele 2 și
3B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice -Anexele 5C și 5E, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată 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.
15-70 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
300 şi 1.900 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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 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
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
A056 Anas clypeata
A.1. Specia
Raţă 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
754.35 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 754.35 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
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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

habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
descris .
” ≈” – 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 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
A056 Anas clypeata
A.1 Specia
Raţă 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 • "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
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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

"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
15-70 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametrii
(C5 și C8) 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
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
Raţă lingurar
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
”FV” – favorabilă
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 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A059 Aythya ferina
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➢ 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
Raţă cu cap castaniu
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele 2 și
3B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice -Anexele 5C și 5E, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
5-10 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 estimată a fi cuprinsă între
A.5
mărimea
21.000 şi 29.000 de perechi.
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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

0 – 2 (Clasa C)

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

"< " – mai mic

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
„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
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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
Raţă cu cap castaniu
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă rea

Necunoscută

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
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pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei
Matricea 3) Matricea de evaluare a stării 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
A059 Aythya ferina
A.1 Specia
Raţă cu cap castaniu
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
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
5-10 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Necunoscute
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A059 Aythya ferina
Raţă cu cap castaniu
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
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D.5.

D.6.

globale de
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15
și C.9 sunt favorabili
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
Raţă roşie
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
A.1
Specia
şi faunei sălbatice –Anexa 3, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
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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

aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexele 1 și 2, la
care România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
0-1 perechi

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.
0 – 2 (Clasa C)

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

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 este cazul

"< " – 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.

Nu există date privind structura populației
”U1” – nefavorabilă - inadecvată

x – este necunoscută
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A.18

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
A060 Aythya nyroca
A.1. Specia
Raţă roşie
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere);
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 ha
B.6
a habitatului speciei
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

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

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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă
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habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
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
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
A060 Aythya nyroca
A.1 Specia
Raţă roşie
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
C.4 de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
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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

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
0-1 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrii de la C.5 și C.8
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
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
A060 Aythya nyroca
Raţă roşie
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
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 matricei:
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată
Parametrul
A.16
este
”U1”
–
nefavorabilă
inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A067 Bucephala clangula
➢ 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
A067 Bucephala clangula
Raţă sunătoare
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 5C, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
A.1
Specia
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
2-6 i
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

Nu există date

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
20 și 40 de perechi.

Nesemnificativ

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

necunoscut

Pagina 169

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

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

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
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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
A067 Bucephala clangula
A.1. Specia
Raţă sunătoare
Tipul populaţiei speciei Populație care doar iernează în aria naturală protejată.
A.2.
în aria naturală protejată
Suprafaţa habitatului
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
B.3 speciei în aria naturală
pentru hrănire)
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
754.35 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
Metodologia de
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
apreciere a suprafeţei
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
B.7 adecvate a habitatului
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
speciei în aria naturală
suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru
protejată
tipul populației descris .
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

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

Pagina 172

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
A067 Bucephala clangula
A.1 Specia
Raţă sunătoare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.
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
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
• FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
C.9 Perspectivele
• FV - favorabile
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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
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
2-6 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
din punct de vedere al
populaţiei 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
A067 Bucephala clangula
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Tipul populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării globale
de conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare necunoscută
D.6. Informaţii suplimentare
A.2.

Raţă sunătoare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.17,
B.16, C.9 sunt
favorabili

A070 Mergus merganser
➢ 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
A070 Mergus merganser
Ferestraş mare
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
A.1
Specia
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la

Pagina 175

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
89 din 10 mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
temporală a
speciilor
Mărimea
8-10 i
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
Populaţia cuibăritoare din România este estimată la 20-50 de
mărimea
perechi, iar cea care iernează este de 150-500 de exemplare.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
nesemnificativ
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
reevaluată a
se face pentru prima dată.
populaţiei
estimate 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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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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
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
A070 Mergus merganser
A.1. Specia
Ferestraş mare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

754.35 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

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

”x” – necunoscută
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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

„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
➢ 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
A070 Mergus merganser
A.1 Specia
Ferestraş mare
Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.
A.2.
speciei în aria
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naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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
habitatului speciei
C.7
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

"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
8-10 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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 din punct
de
vedere
al
populaţiei
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
A067 Mergus merganser
Ferestraş mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.
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.
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A081 Circus aeruginosus
➢ 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 Circus aeruginosus
Erete de stuf
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 3, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice
de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere.
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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
starea favorabilă

4-6 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
2000 și 4.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

Pagina 184

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

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
„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
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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
A081 Circus aeruginosus
A.1. Specia
Erete de stuf
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

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
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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
A081 Circus aeruginosus
A.1 Specia
Erete de stuf
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 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
habitatului speciei şi

Pagina 188

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei•
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei•
C.9
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
4-6 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
din punct de vedere
al
populaţiei
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
973 Circus aeruginosus
Erete de stuf
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
D.7. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.8. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.9. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.10. 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

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
A.1
Specia
A086 Accipiter nisus
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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

Uliu păsărar
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice
de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație care iernează în aria naturală protejată.

2-4 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Efectivul estimat în țara noastră este de 4.000-12.000 de perechi
cuibăritoare.

Nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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

face pentru prima dată.

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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A.17

A.18

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
A086 Accipiter nisus
A.1.
Specia
Uliu păsărar
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2.
speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
49.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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 Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
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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

protejată se face pentru prima dată

49.84 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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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B.16

B.17

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" - 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
A086 Accipiter nisus
A.1
Specia
Uliu păsărar
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2.
speciei în aria
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

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
impacturilor asupra
speciei în viitor

"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
2-4 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
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Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:

Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
840 Accipiter nisus
Uliu păsărar
A.2. Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
speciei în aria
naturală protejată
D.11. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.12. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.13. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.14. 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.]
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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
Şorecar
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
8-14
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
Populația din România este evaluată la 20.000- 50.000 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

perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

necunoscut

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

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
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populaţiei
(A.10)

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
A087 Buteo buteo
A.1. Specia
Şorecar
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
49.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 49.84 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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
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

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
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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
Şorecar
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
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

C.10

speciei
Perspectivele
speciei în viitor

•

•
Efectul cumulat al
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 parametrului
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
8-14 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
➢ 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
A087 Buteo buteo
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A.2. Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare

Şorecar
Populație care iernează în aria naturală protejată.

”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.17
B.15, C.9 sunt
favorabili
A088 Buteo lagopus
➢ 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
A088 Buteo lagopus
Şorecar încălţat
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
A.1
Specia
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
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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

- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice
de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație care iernează în aria naturală protejată.

6-8 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România specia nu cuibăreşte iar efectivele care iernează aici
nu au fost raportate.

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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.
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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
927 Buteo lagopus
A.1. Specia
Şorecar încălțat
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
49.84 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 49.84 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
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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

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

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

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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conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
Tendinţa
0/0
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
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
927 Buteo lagopus
A.1
Specia
Şorecar încălțat
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2.
speciei în aria
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

C.10

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
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
6-8 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
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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 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
A088 Buteo lagopus
Şorecar încălțat
A.2.
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii (B.15) și
C(9) sunt favorabili
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A096 Falco tinnunculus
➢ 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
A096 Falco tinnunculus
Vânturel roşu
Statut de protecţie:
- 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. 49.84/2011, cu
modificările și completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
A.1
Specia
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
3-5 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
Populația din România de vânturel roşu este estimate la 20.000mărimea
50.000 de perechi cuibăritoare.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
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

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

necunoscut

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
„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
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Nr
A.1.

Parametri
Specia

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
B.12 Tendinţa actuală a

Descriere
A096 Falco tinnunculus
Vânturel roşu
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
49.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

49.84 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
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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
iar tendința actuală a
suprafeței
habitatului
speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
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supraviețuirea
lung a speciei

pe

termen

➢ 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
A09 Falco tinnunculus
A.1 Specia
Vânturel roşu
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
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
3-5 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A096 Falco tinnunculus
Vânturel roşu
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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

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
Şoimul rândunelelor
Statut de protecţie:
- 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. 49.84/2011, cu
modificările și completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
A.1
Specia
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu

Pagina 220

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
temporală a
protejată pentru reproducere).
speciilor
Mărimea
1 pereche
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată la 5.000mărimea
12.000 de perechi.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
reevaluată a
se face pentru prima dată.
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

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 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
A099 Falco subbuteo
A.1. Specia
Şoimul rândunelelor
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
814.2 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 814.2 ha
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 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

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

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

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

Tendinţa
0 (stabilă)
0/0
Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
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
A099 Falco subbuteo
A.1 Specia
Şoimul 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
• FV - perspective bune
C.5
speciei din punct de
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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

"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
1 pereche
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
(C5 și C8) 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
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
1040 Falco subbuteo
Şoimul 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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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A113 Coturnix coturnix
➢ 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
A113 Coturnix coturnix
Prepeliţă
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- 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. 49.84/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 2
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
0-2 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 estimată a fi cuprinsă între
mărimea
575.000 și 1.150.000 de perechi.
A.5
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
protejată şi
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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

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

necunoscut

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

Pagina 229

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
„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
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Nr
A.1.

Parametri
Specia

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
B.12 Tendinţa actuală a

Descriere
A113 Coturnix coturnix
Prepeliță
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

47.87 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
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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
iar tendința actuală a
suprafeței
habitatului
speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
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supraviețuirea
lung a speciei

pe

termen

➢ 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
A113 Coturnix coturnix
A.1 Specia
Prepeliță
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 viabilitatea pe termen
speciei în viitor
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
0 – 2 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
994 Coturnix coturnix
Prepeliță
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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

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:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2
temporală a
protejată pentru reproducere).
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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
starea favorabilă

8-12 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată la circa 11.50023.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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 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
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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
A188 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
Suprafaţa
19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 19.17 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
B.8
suprafaţa adecvată a

Pagina 238

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

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
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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 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
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
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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C.8

C.9

C.10

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
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 parametrului viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
8-12 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
1253 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
”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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

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
Găinușă de baltă
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

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

Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 5C, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
4-12 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
31.000 şi 39.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă

Pagina 243

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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

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 populației
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A.16

A.17

A.18

Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
1059 Gallinula chloropus
A.1.
Specia
Găinușă de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

754.35 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

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

”x” – necunoscută
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B.15

B.16

B.17

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

„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
➢ 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
1059 Gallinula chloropus
A.1 Specia
Găinușă de baltă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
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Tendinţa viitoare a •
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
C.3

"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 parametrului viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
4-12 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
1059 Gallinula chloropus
Găinușă 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
"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.]
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o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
A.16,
B.15,
C.9
sunt
favorabili

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
1052 Fulica atra
Lișiță
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele 2 și
3B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexele 5C și 5E, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
A.1
Specia
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- 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
5-10 perechi
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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

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
67.000 şi 79.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată

Pagina 252

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

[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
1052 Fulica atra
A.1.
Specia
Lișiță
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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

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
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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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
1052 Fulica atra
A.1
Specia
Lișiță
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
C.8
Perspectivele
• FV - favorabile
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C.9

C.10

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
•
speciei în viitor
•
Efectul cumulat al
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
5-10 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
1052 Fulica atra
Lișiță
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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

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
A.1
Specia
1345 Vanellus vanellus
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

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

Nagâț
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
0-1 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România, populația cuibăritoare este estimată la 65.000130.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă
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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

" < " – 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

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 – este 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
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
A142 Vanellus vanellus
A.1. Specia
Nagâț
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 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

754.35 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.

0

"0" - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

inadecvată

"0" - stabilă

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

”x” – necunoscută
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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

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
A.1 Specia
A142 Vanellus vanellus
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

Nagâț
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
"0" - stabilă
"≈" - aproximativ egal

”x” – necunoscută

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

necunoscute

necunoscute
-

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
0-1 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Rele
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și
C8) 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 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
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
conservare
necunoscută
D.6.
Informaţii
suplimentare
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei
parametri, respectiv:
o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.]
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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 matricei:
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A153 Gallinago gallinago
➢ 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
A153 Gallinago gallinago
Becațină comună
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexele 5C și 5E, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- 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
A.3
Mărimea
15-40 i
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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

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Populația cuibăritoare din România este estimată la 30-50 de
perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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 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
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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
A153 Gallinago gallinago
A.1. Specia
Becațină comună
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

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
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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
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
1057 Gallinago gallinago
A.1 Specia
Becațină comună
Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată 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
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Perspectivele speciei •
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în•
C.9
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
15-40 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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Nr
Parametru
A.1. Specia
A.2. Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare

Descriere
1057 Gallinago gallinago
Becațină comună
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
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 roşii
A.1
Specia
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice – Anexa 2B,
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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

- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- 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.
5-10 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
800 şi 2.000 de perechi. În pasaj pot fi observate 5.000 – 15.000
de indivizi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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A.17

A.18

punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
1326 Tringa totanus
A.1. Specia
Fluierar cu picioare roşii
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
13 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 Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
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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

protejată se face pentru prima dată

13 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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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conservare din
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

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
A162 Tringa totanus
A.1 Specia
Fluierar cu picioare roşii
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
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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

"≈" - 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
5-10 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
1326 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roşii
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
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.]
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pe baza matricei:
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili
A164 Tringa nebularia
➢ 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
A164 Tringa nebularia
Fluierar cu picioare verzi
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexele 5C și 5E, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, 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
20-30 i
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
Specia nu cuibărește în prezent în România.
mărimea
populaţiei speciei
A.5
în aria 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

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

necunoscut

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)
➢ 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
A164 Tringa nebularia
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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

Fluierar cu picioare verzi
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
13 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

13 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
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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

„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
1323 Tringa nebularia
A.1 Specia
Fluierar cu picioare verzi
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
C.10 impacturilor asupra
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
speciei în viitor
viabilitatea pe termen lung a speciei;
Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective
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parametrului

20-30 i

viitoare a valoarea VRSF
parametrului
şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la
= (stabil)
fel/deasupra
VRSF)

Bune

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
1323 Tringa nebularia
Fluierar cu picioare verzi
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
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
A165 Tringa ochropus
➢ 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
1324 Tringa ochropus
Fluierar de zăvoi
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 1
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- 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.
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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
starea favorabilă

5-12 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populaţia cuibăritoare este estimată la maximum 100
de perechi cuibăritoare.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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 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
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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
A165 Tringa ochropus
A.1. Specia
Fluierar de zăvoi
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
13 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 13 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

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
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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
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
A165 Tringa ochropus
A.1 Specia
Fluierar de zăvoi
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
C.7 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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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

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
5-12 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A165 Tringa ochropus
Fluierar de zăvoi
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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili
A168 Actitis hypoleucos
➢ 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
A168 Actitis hypoleucos
Fluierar de munte
A.1
Specia
Statut de protecţie:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

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

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- 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.
8-20 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
5.200 și 9.600 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă
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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

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 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
A168 Actitis hypoleucos
A.1.
Specia
Fluierar de munte
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2.
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
13 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

13 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

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

”x” – necunoscută
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B.15

B.16

B.17

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

„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
➢ 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
A168 Actitis hypoleucos
A.1 Specia
Fluierar de munte
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Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a
•
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea•
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din•
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
•
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
•
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din•
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în •
C.9
viitor
•
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor
A.2.

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;

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
8-20 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:

Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
848 Actitis hypoleucos
Fluierar de munte
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 "0" - este stabilă
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
suplimentare
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
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili
A179 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 Larus ridibundus
Pescăruş râzător
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
A.1
Specia
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
Populație care iernează în aria naturală protejată.
Mărimea
50-200 indivizi
populaţiei speciei 0-2 p
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 3.400 şi 8.000 de perechi. În pasaj pot fi observate
100.000 – 300.000 de exemplare.
0 – 2 (Clasa C)

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
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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

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.

Structura
populaţiei speciei

Nu există date privind structura populației

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
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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
1115 Larus ridibundus
A.1. Specia
Pescăruş râzător
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată.
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
B.8 Raportul dintre
" <" – mai mic pentru cuibărit
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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

” ≈” – aproximativ egal pentru odihnă și hrănire

"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

U1- Nefavorabilă- inadecvată pentru cuibărit

"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
Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei U1 pentru
cuibărit
➢ 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
1115 Larus ridibundus
A.1 Specia
Pescăruş râzător
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Populație care iernează 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
nefavorabile pentru cuibărit
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- iandecvate
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

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
50-200 indivizi
nefavorabile pentru cuibărit
= (stabil)
fel/deasupra
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Nefavorabileinadecvate
pentru
cuibărit
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
Nefavorabileinadecvate
pentru
cuibărit
➢ Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
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Nr
Parametru
A.1. Specia
A.2. Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.7. Starea globală de
conservare a speciei
D.8. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.9. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.10. Informaţii
suplimentare

Descriere
A179 Larus ridibundus
Pescăruş râzător
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
Populație care iernează în aria naturală protejată.
nefavorabile
"0" - este stabilă

-

-

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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Starea
de
conservare
din
punct de vedere al
habitatului specieiU1 pentru cuibărit
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
A.1
Specia
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
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A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

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

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 3, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și completările
ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere.
20-40 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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 (Clasa C)

Nesemnificativă
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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

" < " – 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

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
x – este 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
Date insuficiente
pentru evaluarea
stării
de
conservare.
➢ 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 nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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 Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
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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

protejată se face pentru prima dată

754,35 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.

inadecvată

"0" - stabilă

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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conservare din
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

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
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
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
A193 Sterna hirundo
A.1 Specia
Chiră 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
C.4 de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
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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

FV - perspective rele

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

U1 – nefavorabile- inadecvate

U1 – nefavorabile- inadecvate
-

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
20-40 indivizi
= (stabil)
fel/deasupra
Negative
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametrii
(C5 și C8) sunt U1.
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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-U1
➢ 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
1282 Sterna hirundo
Chiră 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
”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
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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea Necunoscută
Starea de conservare din punct de vedere
al populaţiei speciei- necunoscută
Starea de conservare din punct de vedere
al habitatului speciei- favorabilă,
Starea de conservare din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor –
nefavorabilă-inadecvată.
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A197 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
A197 Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraz alb
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 3, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 2
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
15-30 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 populația cuibăritoare este de 16.000-20.000 de
mărimea
perechi, iar în timpul pasajelor se pot observa între 25.000 și
A.5
populaţiei speciei 70.000 de exemplare.
în aria naturală
0 – 2 (Clasa C)
protejată şi
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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

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
”FV” - favorabil

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 speciei
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Nr
A.1.
A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11
B.12

Parametri
Specia
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

Descriere
A197 Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraz alb
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere
754.35 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

754.35 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.

Inadecvată pentru cuibărit

"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

necunoscută

"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
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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
A197 Chlidonias hybridus
A.1 Specia
Chirighiţă cu obraz alb
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
• necunoscute
C.5 speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a • necunoscută
C.6 suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
• "≈" - aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
• nefavorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
• necunoscute
C.9
speciei în viitor
Efectul cumulat al • necunoscut
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Pagina 322

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
15-30 i
= (stabil)
fel/deasupra
necunoscute
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Un paramteru C5
este necunoscut, iar
C8 este nefavorabil.
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
A197 Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraz alb
A.2.
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere
naturală protejată
D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

necunoscută
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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" - este stabilă

-

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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Paramterul A.16- este
favorabil, iar parametrii
B.15
și
C.9
sunt
necunoscuți.
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
9A197 Chlidonias niger
Chirighiţă neagră
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
A.1
Specia
naturale, a florei şi faunei sălbatice – Anexa 3, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu
modificările și completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata
la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 3.
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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 referinţă
pentru starea
favorabilă

- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
89 din 10 mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
15-30 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Populaţia estimată în România este de 300-800 de perechi
cuibăritoare, iar în timpul pasajelor se pot observa între 3.000
și 10.000 de exemplare.
0 – 2 (Clasa C)

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

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 – este 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
Mărimea
populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
raportul
dintre
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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
Chirighiţă 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
754.35 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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
B.9 Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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

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
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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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
A197 Chlidonias niger
A.1 Specia
Chirighiţă neagră
Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
• X- necunoscută
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- 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
X – necunoscute
C.8
din punct de vedere al
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habitatului speciei
Perspectivele speciei în•
C.9
viitor
•
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

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
15-30 i
= (stabil)
fel/deasupra
necunoscute
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii C5
și
C8
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
Informații insuficiente
pentru a evalua starea
de conservare viitoare a
speciei.
➢ Evaluarea globală a speciei
Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
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Nr
A.1.

Parametru
Specia

A.2.

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

D.3.
D.4.

D.5.

D.6.

Descriere
967 Chlidonias niger
Chirighiţă neagră
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
X- necunoscută
"0" - este stabilă

-

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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C9
sunt necunoscuți și
parametrul B15 este
favorabil.
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
Chirighiţă cu aripi albe
A.1
Specia
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
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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

sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr. 89 din 10
mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere.
5-10 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Populațiile cuibăritoare din România după datele actuale sunt
mici, estimate între 100 și 300 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

Nu este cazul

"<" – 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.

Nu există date privind structura populației
x – este necunoscută
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A.17

A.18

Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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 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
A198 Chlidonias leucopterus
A.1. Specia
Chirighiţă cu aripi albe
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 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
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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

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

754.35 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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
Nu este cazul.
conservare
B.17 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 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
A198 Chlidonias leucopterus
A.1 Specia
Chirighiţă cu aripi albe
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
C.4
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
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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

X- 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
5-10 i
= (stabil)
fel/deasupra
necunoscute
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C8 favorabil
Parametrul C5 și C9
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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 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
A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiţă cu aripi albe
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere.
naturală protejată
D.3. Starea globală de
necunoscută
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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, C.9
sunt necunoscuți
A212 Cuculus canorus
➢ Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
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Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A212 Cuculus canorus
Cuc
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic –
Anexa 2, 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
2-5 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 formată din 300.000mărimea
600.000 de perechi cuibăritoare.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
A.6
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
A.7
Mărimea
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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

face pentru prima dată.

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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A.17

A.18

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
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
59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

59.84 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

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

”x” – necunoscută
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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

„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
➢ 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
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A.1

Specia

Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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
habitatului speciei
C.7
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

A212 Cuculus canorus
Cuc
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
"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
2-5 perechi
= (stabil)
=/> (la
Bune

Pagina 344

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

fel/deasupra
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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
”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.
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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
Pescăraş albastru
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 1
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 3, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și completările
A.1
Specia
ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
2-8 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 a speciei este apreciată la
5.452-9.952 de indivizi și este considerată stabilă.
0 – 2 (Clasa C)

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
„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
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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
A229 Alcedo atthis
A.1. Specia
Pescăraş albastru
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
B.9 Tendinţa actuală a
"0" - stabilă

Pagina 349

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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

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
Favorabilă
Nefavorabilă
Nefavorabilă Necunoscută
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-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
A229 Alcedo atthis
A.1 Specia
Pescăraş albastru
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
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
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
2-8 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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A.1.

Specia

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare
A.2.

A229 Alcedo atthis
Pescăraş albastru
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

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
A.1
Specia
Statut de protecţie:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
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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

şi faunei sălbatice – Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
20-30 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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 – 2 (Clasa C)

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

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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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A.17

A.18

punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
A230 Merops apiaster
A.1. Specia
Prigorie
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

47.87 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

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

”x” – necunoscută
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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

„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
➢ 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
A.1 Specia
Prigorie
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
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naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

"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 actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
=/> (la fel/deasupra
20-30 perechi
= (stabil)
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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 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
1141 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
”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.]
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pe baza matricei:
Favorabilă
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A247 Alauda arvensis
➢ 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
A247 Alauda arvensis
Ciocârlie de câmp
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 5C, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
A.1
Specia
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- 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
2-4 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
A.5
Raportul dintre
În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
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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

2.000.000 și 3.000.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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
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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

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
A247 Alauda arvensis
A.1. Specia
Ciocârlie de câmp
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 47.87 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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
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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

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
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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
A247 Alauda arvensis
A.1 Specia
Ciocârlie de câmp
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
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
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
2-4 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A247 Alauda arvensis
Ciocârlie de câmp
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
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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" - este 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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii
A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A249.84 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
A249.84 Riparia riparia
Lăstun de mal
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
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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

80-1.200 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată la 45.000-90.000
de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

necunoscut
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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
„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
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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
A249.84 Riparia riparia
A.1. Specia
Lăstun de mal
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 754.35 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

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
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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
A249.84 Riparia riparia
A.1 Specia
Lăstun de mal
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
C.7 Raportul dintre
• "≈" - aproximativ egal
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suprafaţa adecvată a
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

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
80-1200 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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 Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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
1260 Riparia riparia
Lăstun de mal
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
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 matricei:
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili
A251 Hirundo rustica
➢ 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
A251 Hirundo rustica
A.1
Specia
Rândunică
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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

Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
4060 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Efectivele din România sunt apreciate a fi între 500.000 și
1.000.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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
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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
punct de vedere al

populația de referință.

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută
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A.18

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
A251 Hirundo rustica
A.1. Specia
Rândunică
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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

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

754.35 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

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
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
A251 Hirundo rustica
B.1 Specia
Rândunică
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
B.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Tendinţa viitoare a • "0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
• "≈" - aproximativ egal
C.4
mărimea populaţiei
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de referinţă pentru
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

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
40-60 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile
Nefavorabile Nefavorabile - rele
Necunoscută
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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
A251 Hirundo rustica
Rândunică
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
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 matricei:

Pagina 382

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A253 Delichon urbica
➢ 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 urbica
Lăstun de casă
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- 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
10-20 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
Pentru România populația cuibăritoare este estimată la 400.000mărimea
1.300.000 de perechi cuibăritoare.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
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.

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

Nu este cazul

necunoscut

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
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
A253 Delichon urbica
A.1. Specia
Lăstun de casă
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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 nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

754.35 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

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
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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

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
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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
A253 Delichon urbica
A.1 Specia
Lăstun de casă
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
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
10 – 20 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A253 Delichon urbica
.
Lăstun de casă
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. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 5C, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
A.1
Specia
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
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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 cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
14-30 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Populația din țară a fost estimată la 850.000-1.700.000 de perechi
și este în prezent în ușor declin.
0 – 2 (Clasa C)

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

Pagina 391

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

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 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
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
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
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 47.87 ha
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 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

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

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

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
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
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
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
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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

"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
14-30 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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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
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
”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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
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
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Nr

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

Parametru

Specia

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

Descriere
A262 Motacilla alba
Codobatură albă
Statut de protecţie:
- 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. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
4-8 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
350.000 şi 700.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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

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 populației
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A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
A262 Motacilla alba
A.1. Specia
Codobatură albă
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

47.87 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

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

”x” – necunoscută
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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

„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
➢ 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
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Nr
A.1

Parametru
Specia

Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

Descriere
A262 Motacilla alba
Codobatură albă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
"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
4-8 perechi
= (stabil)
=/> (la
Bune
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fel/deasupra
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A262 Motacilla alba
Codobatură albă
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
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.
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
A.16,B.15,
C.9 sunt favorabili
A275 Saxicola rubetra
➢ 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
A275 Saxicola rubetra
Mărăcinar mare
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
A.1
Specia
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind 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
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
A.4
referitoare la
populaţia speciei
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

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

Efectivul estimat în țara noastră este de 240.000-480.000 de
perechi cuibăritoare.
0 – 2 (Clasa C)

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

Necunoscut

x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

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

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
Mărimea populației
speciei
în
aria
naturală
protejată
[A.3.]
este
aproximativ egală cu
raportul
dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
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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
A275 Saxicola rubetra
A.1. Specia
Mărăcinar mare
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 47.87 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris.
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

Pagina 408

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
Tendinţa actuală a
"0" - stabilă
B.12 calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
privind tendinţa
datelor obținute prin măsurători parțiale;
B.13
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
”x” – necunoscută
globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
B.15
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
"0" - este stabilă
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
Nu este cazul.
conservare
B.17 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 Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei
în aria naturală protejată
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[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
A275 Saxicola rubetra
A.1 Specia
Mărăcinar 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
• 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

Pagina 410

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

•
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
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
2 – 4 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - 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
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
A275 Saxicola rubetra
Mărăcinar mare
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Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare
A.2.

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
”FV” – favorabilă
"0" - este 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
A276 Saxicola torquata
➢ 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
A276 Saxicola torquata
Mărăcinar negru
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
A.1
Specia
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
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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

- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
0-1 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România efectivul populației de mărăcinar negru este estimat la
350.000-700.000 de perechi cuibăritoare.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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 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
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
A276 Saxicola torquata
A.1.
Specia
Mărăcinar negru
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 47.87 ha
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
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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

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

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

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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conservare
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 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
A276 Saxicola torquata
A.1 Specia
Mărăcinar negru
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
C.5 Perspectivele
• X- necunoscute
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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

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

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
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
0-1 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
necunoscute
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5 și C8) sunt
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
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Perspectivele
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
1264 Saxicola torquata
Mărăcinar negru
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
D.7. Starea globală de
X- necunoscută
conservare a speciei
D.8. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.9. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.10. Informaţii
suplimentare
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei
parametri, respectiv:
o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.]
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.]
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A290 Locustella naevia
➢ Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
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Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A290 Locustella naevia
Grelușel pătat
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
A.1
Specia
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o 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
0 perechi – specia este absent în rezervație
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 prezent efectivul din România este estimat la 100-1.000 de
mărimea
perechi cuibăritoare.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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 (specia nu are habitat în rezervație, VRSF
este la fel 0)

”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
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A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Starea de
”U2” – nefavorabilă - rea
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
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
A290 Locustella naevia
A.1. Specia
Grelușel pătat
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
Specia este absentă în sit
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
Specia este absentă în sit
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Specia este absentă în sit
a habitatului speciei
B.5 din planul de
management
anterior
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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

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

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit

Specia este absentă în sit
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Specia este absentă în sit

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
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
1122 Locustella naevia
A.1 Specia
Grelușel pătat
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
• U1 - perspective nefavorabile- inadecvate
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

0

„U1” – nefavorabilă- inadecvată

Nefavorabile- inadecvate
-

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 obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
parametri
sunt U2
Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor
[C.9.]
sunt
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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
1122 Locustella naevia
Grelușel pătat
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
D.11. Starea globală de
”U2” – nefavorabilă - rea
conservare a speciei
D.12. Tendinţa stării
”U2” – nefavorabilă - rea
globale de
conservare a speciei
D.13. Starea globală de
”0” – este stabilă
conservare
necunoscută
D.14. Informaţii
Nu este cazul
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 matricei:
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toi cei trei parametrii sunt
U2
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
A.1
Specia
A295 Acrocephalus schoenobaenus
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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

Lăcar mic
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
30-40 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
87.000 şi 115.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă
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A.17

A.18

populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
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
19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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 Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
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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

protejată se face pentru prima dată

19.17 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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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conservare din
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

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
A295 Acrocephalus schoenobaenus
A.1
Specia
Lăcar mic
Tipul populaţiei speciei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere).
Tendinţa viitoare a
• "0" - stabilă
C.3
mărimii populaţiei
C.4
Raportul dintre mărimea• "≈" - aproximativ egal
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

C.10

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
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 parametrului viitoare a
şi valoarea
Perspective
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 obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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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
846 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic
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
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 matricei:
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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

A296 Acrocephalus palustris
➢ 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
A296 Acrocephalus palustris
Lăcar de mlaştină
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
A.1
Specia
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
2-10 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 estimată a fi cuprinsă între
mărimea
97.024 şi 126.215 de perechi.
A.5
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
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

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

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)
➢ Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
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Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A296 Acrocephalus palustris
A.1. Specia
Lăcar de mlaştină
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 47.87 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris
Raportul dintre
necunoscut
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
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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
A296 Acrocephalus palustris
A.1 Specia
Lăcar de mlaştină
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
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
2-10 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
845 Acrocephalus palustris
.
Lăcar de mlaştină
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
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globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili
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
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
A.1
Specia
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
A.2
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
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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

protejată pentru reproducere).
30-40 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
128.000 şi 161.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

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 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
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
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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
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
Suprafaţa
19.17 ha (include habitatele de cuibărit și cele pentru hrănire)
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 19.17 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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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
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
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
• FV - perspective bune
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
•
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
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
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 obțin 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 matricei:
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
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Perspectivele speciei
viitor sunt favorabile

în

➢ 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
"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 matricei:
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
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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:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
A.1
Specia
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
15-28 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 estimată a fi cuprinsă între
mărimea
370.000 şi 426.000 de perechi.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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.

Nu există date privind structura populației
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A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
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
Suprafaţa
19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

19.17 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

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

”x” – necunoscută

Pagina 452

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

„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
➢ 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
B.1 Specia
A298 Acrocephalus arundinaceus
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Tipul populaţiei
B.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

Lăcar mare
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
"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
15-28 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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 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
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
”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
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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 matricei:
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii (B.15)
și
C(9)
sunt
favorabili
A314 Phylloscopus sibilatrix
➢ 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
A314 Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfârâitoare
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
A.1
Specia
şi faunei sălbatice – Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- 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
10-20 i
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

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România se estimează că efectivul acestei specii este
reprezentat de 250.000-700.000 de perechi cuibăritoare.
0 – 2 (Clasa C)

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

necunoscut
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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
„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
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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
A314 Phylloscopus sibilatrix
A.1. Specia
Pitulice sfârâitoare
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
59.84 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
59.84 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
Metodologia de
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
apreciere a suprafeţei
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
B.7 adecvate a habitatului
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
speciei în aria naturală
suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru
protejată
tipul populației descris .
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 privind insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
B.10
tendinţa actuală a
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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

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
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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
A314 Phylloscopus sibilatrix
A.1 Specia
Pitulice sfârâitoare
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
Efectul cumulat al • Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
C.10 impacturilor asupra amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
speciei în viitor
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
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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
10-20 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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 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
A314 Phylloscopus sibilatrix
.
Pitulice sfârâitoare
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
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globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A315 Phylloscopus collybita
➢ 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
A315 Phylloscopus collybita
Pitulice mică
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
A.1
Specia
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- 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. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
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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

Anexa 2
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/ 1998
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.
20-30 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Efectivul estimat în țara noastră este de 2.500.000-5.000.000 de
perechi cuibăritoare.
0 – 2 (Clasa C)

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

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 populației
„FV” - favorabilă

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 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
A315 Phylloscopus collybita
A.1. Specia
Pitulice mică
Tipul populaţiei
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa
59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 59.84 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

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

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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă

"0" - este stabilă
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Starea de
conservare
B.17 necunoscută din
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
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
A315 Phylloscopus collybita
A.1 Specia
Pitulice mică
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
mărimea populaţiei
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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

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
20-30 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Favorabile
Ambii

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

parametrii
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(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
A315 Phylloscopus collybita
Pitulice mică
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
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 matricei:
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Favorabilă
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A336 Remiz pendulinus
➢ 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
A336 Remiz pendulinus
Boicuș
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice – Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- 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
1-6 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 țara noastră populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă
mărimea
între 16.300 și 29.600 de perechi.
A.5
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
în aria naturală
Pagina 471

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

Nu este cazul

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 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
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Nr
A.1.

Parametri
Specia

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
B.12 Tendinţa actuală a

Descriere
1257 Remiz pendulinus
Boicuș
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
pentru hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

19.17 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
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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
iar tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9] este stabile. Calitatea
habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată
pentru
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supraviețuirea
lung a speciei

pe

termen

➢ 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
A336 Remiz pendulinus
A.1 Specia
Boicuș
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
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
1-6 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A336 Remiz pendulinus
.
Boicuș
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. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A340 Lanius excubitor
➢ 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
A340 Lanius excubitor
Sfrâncioc mare
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
A.3
Mărimea
2-4 i
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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

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Populația cuibăritoare din România este estimată între 15.000 și
50.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

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

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 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
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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
A340 Lanius excubitor
A.1. Specia
Sfrâncioc mare
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
59.84 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 59.84 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris
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

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
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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
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
A340 Lanius excubitor
A.1 Specia
Sfrâncioc mare
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
habitatului speciei şi
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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

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
2-4 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
1099 Lanius excubitor
Sfrâncioc mare
A.2. Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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
A.1
Specia
Graur
Statut de protecţie:
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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

- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 2B
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 5C, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 1
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
20-30 perechi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
1.500.000 şi 3.000.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă

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

Pagina 486

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16
A.17

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

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

Nu este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută
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A.18

conservare din
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
A351 Sturnus vulgaris
A.1. Specia
Graur
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa
59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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
B.5 a habitatului speciei protejată 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

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

59.84 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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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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

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
A351 Sturnus vulgaris
A.1 Specia
Graur
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

"≈" - 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
20-30 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
1292 Sturnus vulgaris
Graur
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
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.]
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pe baza matricei:
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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

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:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegeticv–
Anexa 2, cu modificările și completările ulterioare
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
40-50 i
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 estimată a fi cuprinsă între
mărimea
4.000.000 şi 8.000.000 de perechi.
populaţiei speciei
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 a

necunoscut

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

necunoscut

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

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
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
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
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A.1.

Specia

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

1048 Fringilla coelebs
Cinteză
Populație care iernează în aria naturală protejată.

59.84 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

59.84 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
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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
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 peciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată
pentru
supraviețuirea pe termen lung
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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
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
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
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
40-50 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A359 Fringilla coelebs
Cinteză
A.2. Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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

-

-

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

A360 Fringilla montifringilla
➢ 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
A360 Fringilla montifringilla
Cinteză de iarnă
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
A.1
Specia
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegeticv–
Anexa 2, cu modificările și completările ulterioare
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
30-40 i
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

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

La ora actuala, nu exista perechi care sa cuibărească in Romania.
0 – 2 (Clasa C)

necunoscut

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
„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
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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
A360 Fringilla montifringilla
A.1. Specia
Cinteză de iarnă
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
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 59.84 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
Raportul dintre
” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală 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

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

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

Pagina 504

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă rea

Necunoscută

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
A360 Fringilla montifringilla
A.1 Specia
Cinteză de iarnă
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
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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

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 actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
=/> (la fel/deasupra
30-40 i
= (stabil)
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
A360 Fringilla montifringilla
Cinteză de iarnă
A.2. Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
speciei în aria
naturală protejată
D.7. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.8. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.9. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.10. 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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
A361 Serinus serinus
➢ 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
A361 Serinus serinus
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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

Cănăraș
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- 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. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație care iernează în aria naturală protejată.

8-10 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Efectivul estimat în țara noastră este de 60.000-120.000 de perechi
cuibăritoare.

nesemnificativ

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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

face pentru prima dată.

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

Nu este cazul

X- necunoscută

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
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A.17

A.18

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
A361 Serinus serinus
A.1. Specia
Cănăraș
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 59.84 ha
B.3 speciei 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

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

59.84 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

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

”x” – necunoscută

„FV” - favorabilă
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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 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
A361 Serinus serinus
A.1 Specia
Cănăraș
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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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mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei•
C.5 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•
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei•
C.9
în viitor
Efectul cumulat al •
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

FV - favorabile
-

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
8-10 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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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
A361 Serinus serinus
.
Cănăraș
A.2 Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
.
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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii BA.16, B.15, C.9
sunt favorabili
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A363 Carduelis chloris
➢ 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
A363 Carduelis chloris
Florinte
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least
concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
180-200 i
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 estimată a fi cuprinsă între
mărimea
300.000 și 600.000 de perechi.
populaţiei speciei
în aria naturală
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
A.6
Mărimea
nesemnificativ
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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

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

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
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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
„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
A363 Carduelis chloris
A.1. Specia
Florinte
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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
privind tendinţa
actuală a calităţii

Populație care iernează în aria naturală protejată.

59.84 ha

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

59.84 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

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

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
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
A.1 Specia
A363 Carduelis chloris
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
•
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei•
C.5 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•
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei•
C.9
în viitor
Efectul cumulat al •
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Florinte
Populație care iernează în aria naturală protejată.

"0" - stabilă
"≈" - aproximativ egal

FV - perspective bune

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

FV - favorabile

FV - favorabile
-

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al
populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
valoarea VRSF
Valoarea actuală a parametrului
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
180-200 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
945 Carduelis chloris
Florinte
A.2. Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
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.]
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o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii (B.15)
și
C(9)
sunt
favorabili

A364 Carduelis carduelis
➢ 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
A364 Carduelis carduelis
Sticlete
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
80-100 i
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
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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
750.000 și 1.500.000 de perechi.

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

necunoscut

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 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
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(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
A364 Carduelis carduelis
A.1. Specia
Sticlete
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
59.84 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 59.84 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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
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

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
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[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
A364 Carduelis carduelis
A.1 Specia
Sticlete
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
• FV - favorabile
speciei din punct de
C.8
vedere al habitatului
speciei
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C.9

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
80-100 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
944 Carduelis carduelis
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Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de
conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării
globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare
A.2.

Sticlete
Populație care iernează în aria naturală protejată.

”FV” – favorabilă
"0" - este stabilă

-

-

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

A365 Carduelis spinus
➢ 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
A365 Carduelis spinus
Scatiu
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
A.1
Specia
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
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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

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație care iernează în aria naturală protejată.

80-100 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
1.000 și 10.000 de perechi.

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

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 este cazul

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 populației
„FV” - favorabilă

x – este necunoscută
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A.18

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
A365 Carduelis spinus
A.1. Specia
Scatiu
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 59.84ha
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 59.84 ha
B.6 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
necunoscută din

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

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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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
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
A365 Carduelis spinus
A.1 Specia
Scatiu
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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• FV - perspective bune
C.5
din punct de vedere
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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•
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei•
C.9
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
=/> (la
80-100 i
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
VRSF)
Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă - rea
Necunoscută
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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
948 Carduelis spinus
.
Scatiu
A.2 Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
.
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
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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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
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Nr

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

Parametru

Specia

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

Descriere
A366 Carduelis cannabina
Cânepar
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- 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. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
Populație care iernează în aria naturală protejată.
5-8 perechi
30-40 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
200.000 şi 500.000 de perechi.
0 – 2 (Clasa C)

Nesemnificativă
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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

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 populației
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A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
A366 Carduelis cannabina
A.1. Specia
Cânepar
Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată.
Suprafaţa
59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

59.84 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

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

”x” – necunoscută

Pagina 540

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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

„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
➢ 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.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
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speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

protejată pentru reproducere).
Populație care iernează în aria naturală protejată.
"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
5-8 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
30-40 i
VRSF)
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Perspectivele speciei în viitor se obțin 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 matricei:
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
943 Carduelis cannabina
Cânepar
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Populație care iernează 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.
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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 matricei:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

A373 Coccothraustes coccothraustes
➢ 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
A373 Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2
temporală a
speciilor
Mărimea
20-30 indivizi
populaţiei speciei
A.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
bibliografie
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

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă între
500.000 şi 1.000.000 de perechi.

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

X- necunoscută
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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
Mărimea populației
speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea

Pagina 546

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
A373 Coccothraustes coccothraustes
A.1.
Specia
Botgros
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2.
speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
59.84 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 59.84 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 Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
în aria naturală
habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației
protejată
descris .
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

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

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

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

”x” – necunoscută

"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
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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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
A373 Coccothraustes coccothraustes
A.1 Specia
Botgros
Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2. speciei în aria
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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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

NFV - perspective rele

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

„x” - necunoscută

„x” - necunoscută
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
20-30 i
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
.
(C5 și C8) 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
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
A373 Coccothraustes coccothraustes
Botgros
A.2. Tipul populaţiei
Populație care iernează în aria naturală protejată.
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
”x” – necunoscută
conservare
necunoscută
D.6. Informaţii
suplimentare
Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei
parametri, respectiv:
o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.]
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.]
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.9.]
pe baza matricii:
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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A383 Miliaria calandra
➢ 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
A383 Miliaria calandra
Presură sură
Statut de protecţie:
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
A.1
Specia
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice –Anexa 4B, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- 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
Populație care iernează în aria naturală protejată.
Mărimea
8-20 perechi
populaţiei speciei 40-50 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 estimate a fi cuprinsă între
mărimea
1.300.000 și 2.600.000 de perechi.
populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
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

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

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
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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
„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
A383 Miliaria calandra
A.1. Specia
Presură sură
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

Pagina 554

Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul
Gălăţui

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
actuală a calităţii
habitatului speciei

protejată pentru reproducere).
Populație care iernează în aria naturală protejată.
59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite pentru
hrănire)
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

59.84 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

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

”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
➢ 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
A383 Miliaria calandra
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
•
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei•
C.5 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•
C.8 din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei•
C.9
în viitor
•
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Presură sură
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere).
Populație care iernează în aria naturală protejată.
"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 parametrului
viitoare a
şi valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a
parametrului
=/> (la
8-20 perechi
= (stabil)
fel/deasupra
Bune
40-50 indivizi
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
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
A383 Miliaria calandra
Presură sură
A.2. Tipul populaţiei
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Populație care iernează 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
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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
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 pygmeus
Cormoran mic
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice - Anexa 1
- 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. 49.84/2011, cu modificările și completările ulterioare - Anexa
3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
A.1
Specia
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
2005)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 2.
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Anexa 2, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice, ratificat prin Legea 89/2000
- Conform listei IUCN este încadrată ca specie 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.
60-120 i

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Populația cuibăritoare din România a fost apreciată la 9.40010.500 de perechi. În timpul pasajelor se pot observa între 10.000
și 18.000 de exemplare și iernează un număr de 5.000-20.000 de
exemplare pe teritoriul țării noastre.
0 – 2 (Clasa C)

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

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

" > " – mai mare

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
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
A393 Phalacrocorax pygmeus
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
754.35 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 754.35 ha
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 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

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

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

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 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
A393 Phalacrocorax pygmeus
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
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
C.5 Perspectivele
• FV - perspective bune
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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

"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
60-120 i
= (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
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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
1202 Phalacrocorax pygmeus
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
”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:
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

A459 Larus cachinnans
➢ Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei
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Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populației
Nr
Parametru
Descriere
A345 Larus cachinnans
Pescăruş pontic
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice - Anexa 2B
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1
Specia
Anexa 2
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa 3.
- 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
120-400 i
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 estimată a fi cuprinsă între
mărimea
2.000 şi 4.000 de perechi. În pasaj pot fi observate 25.000 –
populaţiei speciei 70.000 de exemplare.
în aria naturală
0 – 2 (Clasa C)
A.5
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
Nesemnificativă
populaţiei speciei
în aria naturală
A.6
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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

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 populației
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A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Starea de
„FV” - favorabilă
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
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
A459 Larus cachinnans
A.1. Specia
Pescăruş 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
754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite
habitatului speciei
pentru hrănire)
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

754.35 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

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

”x” – necunoscută
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B.15

B.16

B.17

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

„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
➢ 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
A459 Larus cachinnans
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Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a •
C.3
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

Pescăruş pontic
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;

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/deasupra
120-400 i
= (stabil)
Bune
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
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
1106 Larus cachinnans
Pescăruş 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.7. Starea globală de
”FV” – favorabilă
conservare a speciei
D.8. Tendinţa stării
"0" - este stabilă
globale de
conservare a speciei
D.9. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.10. 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:
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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
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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 ROSPA0055 Lacul Gălățui, care vizează asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a populaţiilor
speciilor de păsări, precum și acela de a contribui la coerența rețelei Natura 2000 și la menținerea diversității biologice în regiunea biogeografică
stepică.
In cadrul proiectului s-a procedat la inventarierea si cartarea habitatelor și speciilor in teren, precum si la evaluarea stării de conservare a
acestora. De asemenea, au fost identificaţi principalii factori care au exercitat presiuni asupra speciilor și habitatelor, efectele produse si potențialele
ameninţări care vor acționa asupra acestor valori naturale in perioada următoare.
Analiza stării actuale de conservare si a factorilor cu impact asupra speciilor și habitatelor fundamentează masurile generale si masurile
specifice de management ce sunt propuse prin prezentul proiect, in vederea asigurării stării de conservare favorabila a speciilor și habitatelor de
interes comunitar și național, prin menţinerea sau restabilirea acesteia.
•

OS 1.1. Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, 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 ROSPA0055 Lacul Gălățui,
în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
Tabel 2
Cod_MM Impact (P/A)
Măsura de management
Descriere
1.1.1.1.
D02.01
Linii Izolarea liniilor de medie tensiune Liniile electrice neizolate, în special cele de medie tensiune, reprezintă una
electrice
și
de prin colaborarea cu companiile de din cauzele majore de mortalitate în rândul răpitoarelor de zi şi a berzelor.
telefonie
transport a energiei electrice
Principala cauză este electrocutarea la nivelul stâlpilor folosiți de păsări. În
scopul prevenirii acestui fenomen, în sit și în zonele limitrofe sitului, vor fi
izolate nivelul stâlpilor liniile de medie tensiune cu izolatorii de pe stâlpi
orientați în sus. În măsura posibilităților, alte alternative (linii subterane) vor
fi preferate izolării. Se aplică la nivelul întregii secțiuni de linii de medie
tensiune de pe suprafața sitului.
1.1.1.2.
D02.01
Linii Marcarea liniilor electrice
Lipsa marcajelor avertizoare şi existenţa unor stâlpi cu design deficitar,
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electrice
telefonie

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

și

de suspendate şi amplasarea de
dispozitive izolatoare sau
avertizoare şi de prevenire a
electrocutării păsărilor pe stâlpii
cu design deficitar

provoacă moartea prin electrocutare sau coliziune în rândul păsărilor de
interes conservativ, în special a păsărilor cu avengură mare a aripilor. 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 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
În sit nu a fost observată utilizarea pe scară largă a metodelor de combatere a
intensivă,
ihtiofage generată de conflictul cu păsărilor ihtiofage pentru protecţia resurselor piscicole. Pentru utilizarea
intensificată
managerii amenajărilor piscicole
eventuală a mijloacelor de combatere a speciilor ihtiofage trebuie realizată
F03.02.03 Capcane, din sit şi din vecinătatea acestuia. numai cu avizul favorabil al custodelui. Presiunea F03.02.03 poate fi prezentă
otrăvire, braconaj
(cu toate că managementul firmei piscicole păzește bine zona), iar prin
F03.02.05 Captură
desfăşurarea acestui tip de activităţi şi poate provoca un impact negativ asupra
accidentală
speciilor ihtiofage de interes conservativ, prin creşterea mortalității.
J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
F02.01.01 Pescuit cu Stabilirea zonelor de linişte, în
Zonele de hrănire şi odihnă pentru speciile acvatice protejate sunt localizate
capcane,
vârșe, conformitate cu legislaţia din
pe suprafața lacului în funcție de necesitățile speciilor. Desfășurarea vânătorii
vintire, etc.
domeniu
în aceste zone nu are în prezent un puternic impact negativ. Zonele de liniște
F03.02.03 Capcane,
vor fi stabilite în conformitate cu legislația în domeniu. În acest scop se vor
otrăvire, braconaj
organiza întâlniri cu administratorii fondurilor de vânătoare din zonă și vor fi
F03.02.05 Captură
investigate posibilitățile tehnice pentru implementarea acestei măsuri.
accidentală
F03.02.03 Capcane, Elaborarea fundamentată științific Aria naturală protejată a fost desemnată și pentru menținerea unui statut de
otrăvire, braconaj
a unor metodologii de stabilire a
conservare favorabil a unor specii de păsări la care vânătoarea este permisă.
cotelor pentru speciile de păsări a Vânătoarea desfășurată într-un mod fundamentat științific și pe principiul
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căror vânătoare este permisă

continuității este considerată activitate tradițională.
Este necesară realizarea unui studiu care să pună bazele stabilirii unor cote de
vânătoare pentru speciile de păsări de interes conservativ la care vânătoarea
este permisă, pornind de la informații corelate cu efectivele reale din aria
protejată.
Metodologiile de stabilire a cotelor vor fi realizate pe considerente științifice,
ținând cont de biologia și ecologia speciilor, prevederile legislative,
obiectivele de ordin ecologic, social și economic în zona ariei protejate.
Metodologiile se vor aplica anual, fundamentat pe date privind populațiile de
păsări obținute din activități de monitorizare, administratorul ariei protejate
urmând a transmite gestionarilor fondurilor de vânătoare și autorității
responsabile cu vânătoarea, respectiv autorităților de mediu, recomandări
privind nivelul maxim al cotelor pentru speciile de păsări din aria naturală
protejată.
Evaluările anuale ale efectivelor de vânat se vor realiza împreună cu
reprezentanți ai custodelui ariei naturale protejate.
Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a corela planurile de
management cinegetic cu Planul de management al ariei naturale protejate.
Indicatori de succes:
• metodologie de evaluare a populațiilor realizată;
• număr evaluări anuale efectuate în comun cu gestionatii fondurilor de
vânătoare.
Rezultate așteptate: planificarea dinamică a cotelor de vânătoare în funcție de
mărimea populațiilor de păsări, menținerea unui echilibru între specii.
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OS 1.1.2. Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii unei
stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
Tabel 3
Cod_MM Impact (P/A)
Măsura de management
Descriere
1.1.2.1.
A04.01.05.
Menținerea unor cote de pășunat
Supra-pășunatul poate afecta doar o foarte mică parte din sit, în partea nord
Pășunatul intensiv
sustenabile pe suprafața ariei
vestică. Acesta poate crea probleme prin degradarea compoziției floristice
în amestec de
naturale protejate.
specifice şi a solului, care au drept consecință diminuarea resurselor trofice
animale
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.
1.1.2..2
A07
Utilizarea Aplicarea unor metode agricole
Această măsură se referă mai mult pe terenurile din imediata apropiere a
produselor biocide, compatibile cu biologia speciilor sitului și are ca scop aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia
hormoni
şi cuibăritoare pe terenurile
speciilor cuibăritoare în zonele agricole. In acest sens se recomandă:
substanţe chimice
agricole.
încurajarea tipurilor de cereale care pot fi recoltate mai târziu, evitarea
A08 Fertilizarea cu
culturilor pe trenurile arabile necultivate în sezonul de reproducere nu se ară de
îngrășământ
la 1 mai până la 15 iulie, se evaluează folosirea de pesticide înainte de folosire.
În acest sens administratorul va menține o evidență împreună cu proprietarii de
terenuri agricole a tipurilor de culturi agricole pe diferite parcele, a diferitelor
lucrări prognozate și a pesticide folosite.
1.1.2.3.
A07
Utilizarea Limitarea utilizării produselor
Aplicarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice are un efect
produselor biocide, biocide, hormoni și substanțe
negativ asupra populațiilor de păsări prin efectul lor direct sau indirect -asupra
hormoni
şi chimice
speciilor cu care se hrănesc - substanțele toxice ce se acumulează la nivelul
substanţe chimice
țesuturilor prin intermediul rețelei trofice-. În funcție de cantitatea acumulată
în țesuturi aceste substanțe pot avea ca efect intoxicații ale păsărilor, sterilitate
sau chiar moartea lor. Se va limita la minim posibil acestor substanțe. De
această măsură vor beneficia toate speciile de păsări care se hrănesc și în
terenurile agricole. Restricția se aplică pe toate terenurile agricole din
ROSPA0135 și va fi însoțită de acordarea de plăți compensatorii în momentul
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Investigarea şi evaluarea utilizării
şi a tipurilor de pesticide folosite
în pajiștile, pășunile şi terenurile
agricole din sit și din vecinătate

1.1.2.4.

A07
Utilizarea
produselor biocide,
hormoni
şi
substanţe chimice

1.1.2..5

H05.01 Gunoiul și Prevenirea depozitării ilegale a
deșeurile solide
deşeurilor.

1.1.2.6.

J01.01 Incendii
J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat

Prevenirea incendierilor de stuf şi
papură în sit

1.1.2.7.

J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
A04.01.05.
Pășunatul intensiv
în
amestec
de
animale

Menţinerea vegetației palustre în
habitatele acvatice

1.1.2.8.

Menţinerea în sit a arbuştilor
maturi izolaţi de și/sau a
pâlcurilor de arbuști cu scopul
asigurării condițiilor optime de

în care acestea vor fi reglementate.
Pesticidele folosite intensiv pe terenurile agricole din jurul sitului pot afecta
speciile de pasări care se hrănesc pe terenuri agricole, dar si calitatea apei din
sit prin scurgerile superficiale cauzate de precipitații si implicit speciile de
pasări din sit. In prezent nu exista o situație centralizată referitoare la acestea.
În acest sens se va realiza un studiu referitor la utilizarea şi tipurile de pesticide
utilizate în sit si în vecinătatea acestuia. De asemenea se va urmări folosirea
substanțelor otrăvitoare utilizate pentru protecția culturilor şi a fondului
cinegetic.
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.
Incendierea vegetației palustre și a celei agricole în sit este o practică 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.
Speciile acvatice cuibăritoare folosesc vegetația palustră pentru cuibărit (stuf,
papură, sălcii). Prin această măsură se urmărește menținerea unei suprafețe
optime de cuibărit pentru speciile care folosesc acest tip de vegetație.
Speciile passeriforme, sunt dependente pentru cuibărire de existența arbuştilor
cu spini, care asigură protecție cuibului. În acelaşi timp sunt specii teritoriale,
motiv pentru care este necesară existența și menținerea în sit a arbuştilor
dispersați și/sau a pâlcurilor de arbuști astfel încât pe suprafața ocupată de
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1.1.2.9.

J03.01 Reducerea
cuibărire
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
D03.01.02
Menținerea pereților de loess
Diguri/zone
turistice
și
de
agrement
J02.
Schimbări
provocate
de
oameni în sistemele
hidraulice
(zone
umede și mediul
marin)
J03.01 Reducerea
sau pierderea de
caracteristici
specifice de habitat
K01.01 Eroziune

habitatul caracteristic să fie posibilă existența unui număr cât mai mare de
teritorii și implicit a unui efectiv populațional maxim posibil.

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.
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